
Dissemination  of  Red  Cross  and  Red  Crescent  Movement 

การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ
เพือ่การขับเคลื่อนการทาํงานของเหล่ากาชาดจังหวัด

นางทิพ วิภา  สุ ว รรณรั ฐ
ที่ ป รึ ก ษ า กิ จ ก า ร เ ห ล า ก า ช า ด จั ง ห วั ด  ส ภ า ก า ช า ด ไ ท ย

แ ล ะ รั ก ษ า ก า ร ใ น ตํา แ ห น ง ร อ ง ผู อํา น ว ย ก า ร สํา นั ก ง า น บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร เ ห ล า ก า ช า ด
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นายอังรี ดนัูงต ์         

(ชาวสวสิเซอแลนด)์

ICRC

IFRC

NS



หลักการกาชาด 7 ประการ

1. มนุษยธรรม

2. ความไมลําเอียง/ไมเลือกปฏิบัติ

3. ความเปนกลาง

4. ความเปนอิสระ

5. บริการอาสาสมัคร

6. ความเปนเอกภาพ

7. ความเปนสากล 3
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สภากาชาดไทย เปนองคกรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ถือกําเนิดขึ้น

เม่ือป พ.ศ. 2436 สมัย ร.ศ. 112  โดยเกิดขึ้นจากหัวใจของผูมีจิตอาสา 

มีความเสียสละเพื่อสวนรวมอยางไมหวังผลตอบแทน ดวยใจสมัคร

มุงม่ัน และเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษย
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ร.ศ. 112

กรณีพิพาทระหวาง

ประเทศสยาม - ฝรั่งเศส
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ทรงมีพระบรมราชานุญาตใหจัดต้ัง    

สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม 

วันที่ 26 เมษายน 2436

สมเด็จพระนางเจาสวางวัฒนาพระบรมราชเทวี 

(พระพันวัสสาอัยยิกาเจา) 

ทรงเปน “สภาชนนี” 

สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี 

พระวรราชเทวีทรงเปน “สภานายิกา”

ประวัติสภากาชาดไทย

ทา่นผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
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สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 

บัดนี ้เป็นการสมควรทีจ่ะเปิดโอกาส       

ในท้องถิ่นทีต่่างๆ มีส่วนได้ดาํริดาํเนินการ

กาชาดเองด้วย เพือ่ให้เหมาะแก่ความ

ต้องการแห่งท้องทีย่ิ่งขึน้ 
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อุปนายกผูอํานวยการสภากาชาด และเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดวยมีขอดําริ

ที่จะเรงรัดใหมีการจัดต้ังเหลากาชาดจังหวัด 

ขณะนั้นเรียกวา 

ไดมีหนังสือ 

สั่งการใหจังหวัดใหญๆ 

17 จังหวัด จัดตั้งเหลากาชาดจังหวัดขึ้น 
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พระราชดาํริ                                                                                                                   

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนีินาถ

องคส์ภานายกิาสภากาชาดไทย

พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2504

ทรงเหน็ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดทีเ่คยมีมาแต่

อดตียังมิไดท้าํกันอย่างจริงจัง จงึมีพระราชดาํริ

ฟ้ืนฟูเหล่ากาชาดจังหวัดขึน้ใหม่

เจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ อุปนายกผูอํานวยการ

สภากาชาดไทย รับสนองพระราชดําร ิโดยประสาน

กับ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยขณะนัน้ จัดต้ังเหลากาชาด

จังหวัดทั่วประเทศ รวม 69 จังหวัด และใหกระทําพธิี

เปดในวันที่ 27 มกราคม 2504 พรอมกันทุกจังหวัด
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สภากาชาดไทย ไดมีการอนุมัติใหจัดตั้ง       

ก่ิงกาชาดอําเภอเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 

2510 ณ อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10



การทํางานของเหลากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอําเภอมีเกียรติและศักด์ิศรีที่ได

ทํางานใหกับสภากาชาดไทยทํางานภายใต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย 

เพ่ือดูแลทุกขสุขประชาชนทั่วประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปนประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ ิ ์
พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จพระเทรตันราชสดุาฯ

เหลา่กาชาดจงัหวดั
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8 พนัธกจิ
เหลา่กาชาดจงัหวดัและ

กิง่กาชาดอาํเภอ
1

4
5

6

2

3

8

7

บรรเทาทกุข์
ผูป้ระสบภยั

รบับรจิาค
โลหติ 
ดวงตา 

และอวยัวะ 

สง่เสรมิสขุภาพ
อนามยั 

และการพฒันา
คณุภาพชวีติ

ยวุกาชาด
อาสากาชาด

จติอาสาฯ

โครงการ
พระราชดาํร ิ

เป็นตวัแทน
ของ

สภากาชาดไทย

เผยแพร่
อดุมการณ์

และ
หลกัการ
กาชาด

บําบดัทกุข ์
บํารงุสขุ        

กําจดัโรค          
ขจดัภยั

ใหก้ารสงัคม
สงเคราะห์
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โครงสรา้งสํานกังานบรหิารกจิการเหลา่กาชาด
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นายกเหลากาชาดจังหวัด

ประธาน

รองนายกเหลากาชาดจังหวัด

รองประธาน (4 คน)

เหรัญญิก เลขานุการ
กรรมการอื่นๆ

(24 - 28 คน)

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เหลากาชาดจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด)
76

เหลากาชาดจังหวัด

อัตรากาํลังทีท่าํงานประจาํสาํนักงาน

1. เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป

2. คนพกิาร

3. ลูกจ้างโดยเหล่ากาชาด

4. จังหวัดส่งมาช่วย
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การจัดหารายได – ใชจาย งบประมาณของเหลากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอําเภอ         
ตามระเบียบ และคูมือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและการบัญชีของเหลากาชาดจังหวัด
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คาใชจายตามพันธกิจ

คาใชจาย
พิธีการ

คาใชจาย
อุดหนุน

คาใชจาย สํานักงาน + งบลงทุน

65 %
15 %

10 %

10 %

วิธีการหารายได 
1. การรับบริจาค

2. การรับสมัครสมาชิก

3. ออกสลากกาชาด

4. ออกรานกาชาด

5. จัดงานหารายไดอื่นๆ
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ระเบียบ และคูมือปฏิบัติงานงบประมาณ การเงินและ
การบัญชีของเหลากาชาดจังหวัด
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Presenter
Presentation Notes
Clip วีดีทัศน์ผลงานตามพันธกิจ 8 ด้าน
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สร้างความ

เชือ่ม่ัน
หาแบบอย่างหรือ

บุคคลตัวอย่าง

เรียนรู้จากความ

ผิดพลาด

รู้จักบริหารคน

และเวลา

มองโลกในแง่ดี
สร้างความ

ศรัทธา

Presenter
Presentation Notes
เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ของนายกเหล่ากาดจังหวัด ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่สร้างความเชื่อมั่น  นายกใหม่มีศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาดจังหวัด  (สร้างความภาคภูมิใจในการได้รับตำแหน่งเป็นนายกเหล่าฯ) หาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่าง  เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจ เช่น  สมเด็จพระกนิษฐาฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ฯลฯเรียนรู้จากความผิดพลาด  (ไม่มีใครไม่เคยทำพลาด) ดังนั้นขอให้นำความผิดพลาดเหตุการณ์ในอดีต มาเป็นประสบการณ์และเตือนตัวเองไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ         ป้องกันความผิดพลาด (ศึกษาระเบียบ คู่มือ) จะส่งผลให้ภาพลักษณ์องค์กร มีความโปร่งใส เป็นที่ศรัทธาของประชาชนรู้จักบริหารเวลา /คน ในบางครั้งก็จำเป็นต้องทำอะไรหลายๆ อย่างในเวลาจำกัด ซึ่งเราจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้เลย หากไม่รู้จักบริหารจัดการเวลาที่ดี จึงต้องมีการเรียงลำดับ      ว่าสิ่งใดควรมาก่อนและสิ่งใดควรทำทีหลัง ดังนั้นจำเป็นต้องศึกษาและบริหารคนรอบตัว เช่นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และสถานการณ์มองโลกในแง่ดี  ยิ้มรับกับปัญหาและมองว่านั่นคือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้น (พัฒนาอารมณ์ การวางตัว)สร้างความศรัทธา  สร้างศรัทธาต่อองค์กร รักในสิ่งที่ทำ เพื่อบุญกุศล และเพื่อตราความดีไว้ในแผ่นดิน



เดินตามรอยเทาพอ

เม่ือเผชิญกับความทุกขใหอดทนและสุขุม

และจงมีความสุขที่ไดยึดอุดมการณที่มีคา

ไปเถิด..ถาเจาตองการเดินตามรอยเทาพอ

๒๕๑๙.

พระราชนิพนธสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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