ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดน
ความเป็นมา
สืบเนืองจากความร่วมมือระหว่างองค์กรอินเตอร์เนชั่นเนลเรสคิว คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ร่วมกับสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ จังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสั ง คม
ต่างชาติ (อพมต) ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หลังจากผ่านการฝึกอบรม อพมต. มีกิจกรรมสนับสนุนการทางานของ พมจ.ตาก มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วม
เก็บข้อมูลสถานดูแลเด็ก (Shelter) ในพื้นที่เพื่อการจัดระบบและพัฒนาสถานดูแลเด็กบริเวณชายแดน นอกจากนั้น
ยังปฎิบัติงานร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดการในให้ความช่วยเหลือรายกรณี
เพื่อความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานระดับชุมชน องค์กรอินเตอร์เนชั่นเนลเรสคิว คอม
มิตตี (ไออาร์ซี) หารือร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ตาก และ มูลนิธิสุวรรณนิมิต จึงได้ร่วม
ลงนามข้อตกลงเพื่อจัดทาโครงการนาร่องพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดน เพื่อให้เกิด
เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และเชื่อมโยงอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม)ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ กับ กลุ่ มอาสาสมัครพัฒนาสั งคมต่างชาติ ให้ สามารถปฎิบัติงานได้ตาม
หลักการปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยและชุมชนประชากรข้ามชาติในพื้นที่ จะก่อให้
ก่อความปรองดองและความร่ ว มมื อ เพื่ อคุ้ ม ครองผู้ ที่ ต้ องการได้รับ ความช่ว ยเหลื อ ทางสั งคม ซึ่งเป็นกลไกที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฎิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการปฎิบัติงานของผู้ช่วยนักสังคม
สงเคราะห์ระดับชุมชน
2. เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครพัฒ นาสั งคม (อพม)และ อาสาสมัครพัฒ นาสั งคม
ต่างชาติ (อพมต)
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการเขาถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมของกลุ่มประชากรข้ ามชาติในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตาก

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
ชายแดนไทย – เมียนมาร์ จานวน 30 คน
สถานที่จัดอบรม
วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก
หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม : จัดอบรม 3 หลักสูตร ระหว่างพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร
หลักสูตรที่ 1 ความรู้พื้นฐานและหลักการ
ท างานสั ง คมสงเคราะห์ (จ านวน 48
ชั่วโมง)
- แนวคิดสาคัญในการเข้าใจมนุ ษย์
และสังคม
- กระบวนการและวิ ธี ก ารท างาน
สังคมสงเคราะห์
- กระบวนการสร้างสัมพันธภาพ
- กระบวนการทางาน
- เทคนิคและทักษะสาคัญ
- แบ่งกลุ่มเรียนรู้อย่างบูรณาการ
- การทางานเชิงประเด็น
หลักสูตรที่ 2 การฝึกปฏิบัติ (จานวน 180
ชั่วโมง)
- กระบวนการ case review
- การใช้ระบบ social lab
- การนิเทศแบบกลุ่ม
หลั ก สู ต รที่ 3 ทั ก ษะการท างาน เชิ ง
ประเด็น (จานวน 48 ชั่วโมง)
- บทบาทนั ก สั ง คมสงเคราะห์ ใ น
กระบวนการยุติธรรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม
อบรม 22 – 27 พฤษภาคม
2560
ส อ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 28
พฤษภาคม 2560

การประเมินผล
1. คะแนนสอบก่อน – หลังเรียน
2. ระยะเวลาเข้าอบรมเกิน 80%
3. การสอบประเมินผลหลังจบการ
อบรม

20 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 1. การจัดทาโครงการที่สนใจและ
2560
นาเสนอ

13 – 18 พฤศจิ ก ายน 1. คะแนนสอบก่อน – หลังเรียน
2560
2. ระยะเวลาเข้าอบรมเกิน 80%
3. การสอบประเมินผลหลังจบการ
อบรม

- บทบาทการทางานในสถานรองรับ
- การท างาน กั บ ก ลุ่ ม ที่ มี ค ว า ม
ซับซ้อนและการทางานในชุมชน
เกณฑ์การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดน
1. มีประสบการณ์ทางานด้านบริการสังคมให้กับเด็ก สตรี ครอบครัว และอื่นๆ ในกลุ่มคนไร้รัฐ แรงงานข้าม
ชาติ ผู้อพยพ พลัดถิ่น ผู้ด้อยโอกาสชาวพม่า 2 ปีขึ้นไป
2. พูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าและ/หรือภาษาไทยได้ดี
3. เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์กรชุมชน NGO หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยทางองค์กรเป็นผู้ส่งมา
4. มีความมุ่งมั่นที่จะทางานช่วยเหลือด้านสังคมกับคนไร้รัฐ ข้ามชาติ ผู้อพยพพลัดถิ่น หลังจากจบการอบรม
แล้วมากกว่า 2 ปี
5. สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรที่ 1 ได้ครบทั้ง 6 วัน และพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมต่อในหลักสูตรที่ 2
และ 3 ได้
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดน
1. รับแจ้งและรายงานเหตุกรณีผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสังคม แก่หน่วยงานในพื้นที่
2. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือทางสังคมและส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก
3. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนผู้พลัดถิ่นและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารจาก
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัด
ตาก
4. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดตาก ฝั่งตะวันตก ในการ
ส่งเสริมและพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กและสตรี
5. ช่วยติดต่อประสานงานการให้ความช่วยเหลือทางสังคมระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตากกับหน่วยงานและองค์กรชุมชนต่างๆในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
และประเทศเพื่อนบ้าน

คุณสมบัติของอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมชายแดนตามเกณฑ์ที่กาหนด
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน หรือ ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
สื่อสารภาษาไทยหรืออังกฤษ และ ภาษาพม่าหรือกระเหรี่ยง
มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
มีบุคลิกที่อบอุ่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเข้ากับชุมชนได้ดี
สามารถเชื่อมประสานงานและข้อมูลระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องได้

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม : วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

