การถอดบทเรียน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจําปี ๒๕๖๐

โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(ก)

สารบัญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

คํานํา
วัตถุประสงค์โครงการ
กระบวนการคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ผังกระบวนการการคัดเลือกโครงการต้นแบบและถอดบทเรียน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือแก้ไขปัญหาการขาดปัจจัย ๔
(ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างเชื่อมเหล็ก) จังหวัดลพบุรี
โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต จังหวัดจันทบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในการทํางานด้านการส่งเสริมอนามัย
การเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
โครงการค่ายจริยธรรม และฝึกอาชีพหัตถกรรม (หลักสูตรการจักสานทําไม้มือเสือ
และไม้กวาดทางมะพร้าว) จังหวัดมหาสารคาม
โครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการสร้างแกนนําผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) เพื่อ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเด็กกระบี่ IQ ดี จังหวัดกระบี่
โครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ทพี่ ึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุม้ ครองคนไร้ทพี่ ึ่ง
พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ
ทางเพศในเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีและพันธุ์พืช
GMO จังหวัดนครปฐม
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไท ตําบลห้องแซง
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบล
ประตูป่า จังหวัดลําพูน
โครงการพัฒนาผู้นําขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมแบบยั่งยืน จังหวัดเชียงราย
โครงการค่ายทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนานักสื่อสารเยาวชน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงวัย จังหวัดสุรินทร์
โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจํากลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน จังหวัดอํานาจเจริญ
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา จังหวัดพะเยา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตําบลหลวงเหนือ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดลําปาง

(ค)
๑
๑
๕
๘
๑๒
๑๘
๒๖
๓๑
๓๖
๔๔
๔๖
๕๑
๕๙
๖๗
๗๐
๗๕
๘๐
๘๗
๙๓
๙๗
๑๐๒
๑๑๐
๑๑๖
๑๒๓

(ข)
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมิตรภาพบําบัดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จังหวัดสงขลา
ภาคผนวก
รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคกลาง
รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคเหนือ
รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคใต้
รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รายชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับประเทศ
ประมวลภาพกิจกรรม

๑๓๒
๑๓๖
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๗

(ค)
คํานํา
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย ให้แก่
องค์การสวัส ดิการสังคม (หน่ วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์ก รสวัส ดิการชุ มชน) โดยให้ องค์การ
สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์การสวัสดิการสังคม
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการด้านสวัส ดิการสัง คมแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้กองทุนมี
การดําเนินงาน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นการดําเนินงานกองทุนระบบปกติ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศเป็นกลไกหลัก ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการดําเนินงานกองทุน
ในระบบการกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัส ดิการสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเริ่ม ดําเนิน การตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้มอบ
อํานาจให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติ
โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด รวมทั้งโครงการระบบปกติส่วนภูมิภาคตามกรอบวงเงินที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจัดสรรให้ในแต่ละปี
การดําเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่ผ่านมา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ค้นหา และถอดบทเรียนโครงการเพื่อได้มาซึ่งโครงการต้นแบบให้องค์การสวัสดิการสังคม
ได้เรียนรู้และพัฒนาโครงการด้านสวั ส ดิ ก ารสั ง คมซึ่งได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ปัจจุบัน
มีโครงการได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ส่ งเสริม การจัด สวัส ดิก ารสั งคมได้อนุ มั ติให้ ดํ าเนิ น การ
โครงการฯ ดังกล่าวต่อเพื่ อให้เกิดการพัฒ นาโครงการต้นแบบอย่างต่อเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ จึงได้มี การพั ฒ นากระบวนการของโครงการ โดยมีการปรับปรุงคณะกรรมการผู้ให้คะแนน
โครงการที่จะเข้าคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคใหม่ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ และผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค
และถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับประเทศ ซึ่งปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุ น ส่ ง เสริ ม การจัด สวัส ดิ ก ารสั ง คมกํา หนดให้ ค ั ด เลื อ กโครงการเพื ่อ เป็น โครงการต้น แบบระดับ ประเทศ
จํา นวน ๒๓ โครงการ และให้ จั ด ทํา หนั ง สือ ถอดบทเรีย นโครงการต้ น แบบระดั บ ประเทศทั้ง หมด ๒๓ โครงการ
เพื่อนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ผลสําเร็จ ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งเรื่องๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กันยายน ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อประเมินผลสําเร็จของโครงการที่ได้รับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในระบบปกติ และ
ระบบกระจายกองทุ น ไปสู่ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ระหว่ างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ (ประกอบด้ ว ย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และ
ผลกระทบ)
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหา และถอดบทเรียนโครงการ เพื่อนําไปเป็นโครงการต้นแบบให้กับ
องค์การสวัสดิการสังคม
๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดทําโครงการด้านสวัสดิการสังคม
๔. เพื่ อได้โครงการต้นแบบระดับประเทศ และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ การพัฒ นาโครงการขององค์การ
สวัสดิการสังคม

กระบวนการคัดเลือกโครงการต้นแบบ
กระบวนการคัดเลือกโครงการต้นแบบ แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ
๑.รอบที่ ๑ การคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
เป็นการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัดเพื่อเตรียมนําโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุมการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
ซึ่ ง เกณฑ์ ก ารคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้
๑.๑ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายเงินกองทุน
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นและระบบปกติ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ที่ดําเนินการเสร็จแล้วจํานวน ๑ โครงการ
โดยการคัดเลือกให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
๑.๒ ต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศมาก่อน
ดําเนินการคัดเลือกโครงการโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม (ส่วนกลาง) ซึ่งมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดทั้งหมด ๖๙ โครงการ
ประกอบด้วย
๑. องค์กรสาธารณประโยชน์ ๒๐ โครงการ
๒. หน่วยงานภาครัฐ ๑๑ โครงการ
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ๑๕ โครงการ
๔. องค์กรสวัสดิการชุมชน ๑๓ โครงการ
เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
๑. วัตถุประสงค์ขององค์กรที่เสนอคืออะไร โครงการที่เสนอมาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร/
หน่วยงาน หรือไม่
๒. ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกับยุทธศาสตร์สังคมระดับต่างๆ เช่น ของกระทรวง จังหวัด ท้องถิ่น
ผลสําเร็จของโครงการสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
๓. วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมและวิธีการดําเนินโครงการ ผลผลิตสอดคล้องกันหรือไม่
๔. ความร่วมมือและบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น อปท. องค์กรของรัฐ หน่วยงานในพื้นที่ เป็นต้น
๕. ความสัมพันธ์กับโครงการอื่นในหน่วยงานเดียวกันและของหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์กับโครงการอื่น และหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อน

-๒๖. มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการ ๒ ระดับ คือ ระดับผลผลิต และระดับผลลัพธ์
๗. ลักษณะโครงการแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน ความต่อเนื่อง หรือมีกลไกที่ขยายผลต่อไปได้ แม้กองทุน
จะไม่ได้สนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป
๘. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการตามแผนการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผลหรือไม่
๙. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของโครงการ
หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารบุคคลเหล่านี้
๑๐. งบประมาณของโครงการ ควรแยกตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย มีความสมเหตุสมผลและคุ้มประโยชน์
๑๑. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ควรระบุช่วงเวลาการทํางานในโครงการต้องชัดเจน วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด และระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
๑๒. มีรูปแบบ วิธีการประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๑๓. เป็นโครงการนวัตกรรมและความคิดริเริ่ม
๒. รอบที่ ๒ การคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ รวมทั้งถอดบทเรียนโครงการ
ต้นแบบระดับประเทศ
การคัดเลือกโครงการระดับภาคและระดับประเทศ จะแบ่งออกทั้งหมดเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย
ภาคกลาง (๒๑ จังหวัด) ภาคเหนือ (๑๕ จังหวัด) ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) ภาคะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) และส่วนกลาง
มีโครงการที่เข้าคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ จํานวน ๖๙ โครงการ การคัดเลือกโครงการ
มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ผู้ใ ห้ค ะแนน ประกอบด้วย กรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผล
การดําเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
และผู้แทนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละภาค
๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
๑. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ ๒๐ คะแนน
๒. ความร่วมมือ/ต่อเนื่อง/ความยั่งยืนของโครงการ ๒๐ คะแนน
๓. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม ๒๐ คะแนน
๔. กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ (มีแผน/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบชัดเจน) ๑๐ คะแนน
๕. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๑๐ คะแนน
๖. ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์/นวัตกรรม ๑๐ คะแนน
๗. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ ๑๐ คะแนน
๒.๓ จํานวนโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศที่ต้องคัดเลือก จํานวน ๒๐ โครงการ
ซึ่งมีโครงการต้นแบบระดับจังหวัดได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับ
ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑. องค์กรสาธารณประโยชน์ ๖ โครงการ
๒. หน่วยงานภาครัฐ ๖ โครงการ
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ๗ โครงการ
๔. องค์กรสวัสดิการชุมชน ๔ โครงการ

-๓๒.๔ ดําเนินการถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับประเทศ
ลําดับที่

ชื่อโครงการ/องค์กร

จังหวัด

องค์กรสาธารณประโยชน์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือแก้ไขปัญหาการขาดปัจจัย ๔
(ช่างไม้/ช่างปูน/ช่างเชื่อมเหล็ก)
ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อําเภอโคกสําโรง
โครงการพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในการทํางานด้านการส่งเสริม
อนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชน
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดอําเภอภูหลวง
กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง
โครงการค่ายจริยธรรม และฝึกอาชีพหัตถกรรม (หลักสูตรการจักสานทํา
ไม้มือเสือและไม้กวาดทางมะพร้าว)
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
โครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติง
โครงการสร้างแกนนําผู้ปกครองการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)
เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
โครงการเด็กกระบี่ IQ ดี
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่
โครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ทพี่ ึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุม้ ครองคนไร้ทพี่ ึ่ง
พ.ศ.๒๕๕๗
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
โครงการการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะทางเพศในเยาวชน
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ – ภูเก็ต

ลพบุรี
จันทบุรี
กรุงเทพมหานคร
เลย
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
นครศรีธรรมราช
กระบี่
นครศรีธรรมราช
(ส่วนกลาง)
ภูเก็ต

-๔ลําดับที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ชื่อโครงการ/องค์กร
องค์กรสวัสดิการชุมชม
โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมี
และพันธุ์พืช GMO
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วน
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไท ตําบลห้องแซง
อําเภอเลิงนกทา
ชมรมผู้สูงอายุตําบลห้องแซง
โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลประตูป่า
ชมรมผู้สูงอายุประตูป่า
โครงการพัฒนาผู้นําขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมแบบยั่งยืน
กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตําบลจอมหมอกแก้ว จังหวัดเชียงราย
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการค่ายทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนานักสื่อสารเยาวชน
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงวัย
องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่
โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรัง
องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง
หน่วยงานรัฐ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจํากลางราชบุรี
เรือนจํากลางราชบุรี
โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตําบลหลวงเหนือ ปี ๒๕๕๘
โรงพยาบาลงาว อําเภองาว จังหวัดลําปาง
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมิตรภาพบําบัดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลบางระกํา
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จ.สงขลา

จังหวัด
นครปฐม
ยโสธร
ลําพูน
เชียงราย
ประจวบคีรีขนั ธ์
สุรินทร์
ปัตตานี
ราชบุรี
อํานาจเจริญ
พะเยา
ลําปาง
พิษณุโลก
สงขลา

-๕-

ผังกระบวนการการคัดเลือกโครงการต้นแบบ และถอดบทเรียนโครงการ ประจําปี ๒๕๖๐
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ทั้งในระบบปกติและระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวม ๓,๕๑๑ โครงการ

รอบที่ ๑ การคัดเลือกโครงการระดับจังหวัด
(ระบบกระจาย)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
คัดเลือกโครงการในระบบกระจายฯเพื่อเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
จํานวน ๑ โครงการ รวม ๗๗ โครงการ

รอบที่ ๑ การคัดเลือกโครงการระดับจังหวัด
(ระบบปกติ)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในส่วนกลางดําเนินการคัดเลือกโครงการใน
ระบบปกติ จํานวน ๕ โครงการ

รอบที่ ๒ การคัดเลือกโครงการระดับภาคและระดับประเทศ และถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับประเทศ
๒.๑ ดําเนินการจัดประชุมคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาค จํานวน ๒๐ โครงการ และให้ถือว่าโครงการต้นแบบระดับภาค
เป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศด้วย
๒.๒ ดําเนินการถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับประเทศ

-๖-

องค์กรสาธารณประโยชน์
จํานวน ๑๐ โครงการ

-๗โครงการ การฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือแก้ไขปัญหาการขาดปัจจัย ๔
(ช่างไม้ /ช่างปูน /ช่างเชื่อมเหล็ก) จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน ชมรมอาสาสมัครพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
๑.๑ ลักษณะโครงการ
เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
โดยให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นกลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ มาฝึกเป็นช่างฝีมือก่อสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ยากจน โดยปฏิบัติการ
ตั้งแต่การปรับดิน การวางโครงแบบ การตัดเหล็ก ผูกเหล็ก การผสม /เทปูน การขึ้นแบบ และการตีฝาผนัง จนบ้านเสร็จ
โดยมีระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๘
๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
(๑) เพื่อพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
(๒) เพื่ อให้ ประชาชนที่ประสบปัญ หาภั ยแล้งไม่สามารถทําการเกษตรได้มีงานทํา และเพิ่ มรายได้
ในช่วงฤดูแล้ง
(๓) เพื่อสร้างทางเลือกในการฝึกอบรมอาชีพให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
๑.๓ งบประมาณ
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมด จํานวน ๑๓๘,๗๒๕ บาท
ได้รับการสนับสนุนจาก
- กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๑๐,๒๒๕ บาท
- นายก อบต.พังขอนขว้าง สมทบ
๒๐,๐๐๐ บาท
- โรงงานกระเบื้องบริจาคกระเบื้องแผ่นเรียบ
๕,๐๐๐ บาท
- ผู้นําชุมชน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอื่น)
สมทบดิน จํานวน ๗ คันรถ ๆ ละ ๕๐๐ บาท
๓,๕๐๐ บาท
๑.๔ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ว ย เยาวชน (อายุม ากกว่า ๒๕ ปี) ที่ข าดโอกาสเรีย นหนังสือ เนื่อ งจากต้อ งประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว กลุ่มสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
กลุ่มผู้สูงอายุ อายุสูงสุด ๘๐ ปี ที่ขอร่วมงานด้วยความสมัครใจ และสมาชิกอื่นในชุมชน รวมจํานวน ๗๐ คน
๑.๕ พื้นที่ดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลพังขอนขว้าง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี
๒. ฐานคิดเพื่อเริ่มโครงการ
สภาพปั ญ หาต่ า งๆ ของครอบครั ว ในชุ ม ชน พบว่ า มี ปั ญ หาหลายประการ ได้ แ ก่ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ อ ยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การขาดอาชีพที่ยั่งยืน เนื่องจากบางรายมีอาชีพตามฤดูกาล
เมื่อพ้นฤดูกาลทํางานก็เกิดปัญหาว่างงานและไม่มีอาชีพรองหรืออาชีพเสริม นอกจากนั้น การขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้

-๘ความสามารถของตนเอง ลักษณะปัญหามีความหลากหลาย ชมรมอาสาสมัครพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี จึงเกิดแนวคิดว่าจะทําโครงการอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างครอบคลุม โดยเป็นทั้ง
โครงการให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และสามารถหารายได้ในท้องถิ่นได้ รวมทั้งให้เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในพื้นที่
และมีความยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้น
๓. กระบวนการดําเนินงาน
๓.๑ การสํารวจปัญหาชุมชน
สิ่งที่คณะกรรมการชมรมฯ และกรรมการชุมชนดําเนินการทุกเดือน คือ มีกระบวนการสํารวจปัญหา
ของชุมชน โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี รวมทั้งนําข้อมูลมาวิเคราะห์
วางแผนแก้ไขปัญหาโดยให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเป็นกระบวนการระดมสมองและหาข้อสรุปร่วมกัน
การศึกษาความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน มีสมาชิก ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร
ชุมชนเข้ามาร่วมประชุม อาทิ อบต. พมจ.ลพบุรี กลุ่ม ชมรม อสม. อพม. อสม.คุมประพฤติ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
สปสช. และผู้แทนชุมชนจาก ๑๓ ตําบล และ ๑ เทศบาล การประชุมนําไปสู่การจัดทําแผนสวัสดิการระดับชุมชน มีการ
ลําดับความสําคัญของปัญหามาโดยตลอด และกระบวนการนี้นับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนอย่าง
แท้จริง
๓.๒ การตัดสินใจทําโครงการนี้
จากการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของชุมชนตลอดเวลา จึงทําให้การตัดสินใจ
ทําโครงการนี้ชัดเจนและง่ายขึ้น โดยเป้าหมายของการแก้ไขปัญ หา ทางชมรมฯ ให้ความสําคัญ กับกลุ่มเยาวชน สตรี
แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย HIV และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เขาเหล่านี้มีความรู้ มีอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังจาก
การประชุมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลากหลายประการ เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ ได้นําเสนอ
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยต้องการทํากิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มต่างๆ ที่กล่าวมา โดยเฉพาะ ผู้ยากจน มีความเป็นอยู่
ดีขึ้น เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนยากจนในพื้นที่ ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพใน
เชิง การปฏิบัติ คือ การฝึกอาชีพและสามารถนําอาชีพนั้นไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น อาชีพก่อสร้างบ้านพักอาศัยซึ่งมี
งานหลากหลายประเภท หลากหลายลักษณะ สมาชิกในชมรมฯ สามารถเลือกฝึกปฏิบัติให้เป็นไปตามศักยภาพและ
ความรู้ความสามารถของตนได้ ดังนั้น โครงการฝึกอาชีพจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกในครั้งนี้
การตัดสินใจเลือกบ้านที่จะดําเนินการเป็นบ้านทดลองนั้น คณะกรรมการมีการประชุม ให้ อพม. ใน
พื้นที่นําเสนอบ้านที่ตนเห็นว่าเหมาะสมพร้อมเหตุผลและนําข้อมูลมากลั่นกรอง ตัดสินใจร่วมกัน คุณสมบัติของบ้านใน
โครงการ คือ บ้านผู้สูงอายุหญิงที่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่คนเดียว บ้านเคยถูกไฟไหม้ และไม่สามารถซ่อมแซมให้คืน
สภาพเดิมได้ เจ้าของบ้านไม่มีทุนทรัพย์ในการซ่อมแซม ซึ่งทุกฝ่ายเห็นความเหมาะสมร่วมกัน
๓.๓ ขั้นการทํากิจกรรม
เริ่มจากการให้ความรู้โดยวิทยากรในชุมชน (ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิก อปท. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้รู้อื่นๆ )
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภทของเครื่องมือ การใช้วัสดุและอัตราส่วนผสม ลักษณะการปรับดิน การดัดเหล็ก
การผูกเหล็ก การขึ้นแบบและการเทปูน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ตามความสนใจและความสามารถของร่างกาย
ในการเริ่มต้นก่อสร้าง เนื่องจากในขณะนั้นมีฝนตกทุกวัน ไม่สามารถเริ่มต้นดําเนินงานได้ เจ้าของบ้าน
มีความยากลําบากเนื่องจากบ้านเดิมถูกรื้อไปแล้ว ไม่มีที่อยู่อาศัย จึงร้องเรียนไปยังฝ่ายปกครองของอําเภอ คณะกรรมการ
และ อบต. ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยช่วยกันปรับหน้าดินบริเวณก่อสร้าง ดินที่นํามาปรับพื้นที่ได้จากการสมทบของผู้นํา
ชุมชน ประมาณ ๗ คันรถ จนพื้นที่ก่อสร้างสามารถดําเนินการต่อไปได้

-๙หลังจากการปรับหน้าดินเรียบร้อย จึงเริ่มกระบวนการปฏิบัติ โดยแบ่งสมาชิกกลุ่มทํางานตามความรู้
และศักยภาพที่ได้รับ เช่น เยาวชนชายรับผิดชอบการตอกตะปู เยาวชนหญิงรับผิดชอบการผูกเหล็ก ผูกคาน เป็นต้น
มีการขุดหลุมตีผังภายใน ๑ วัน มีการขึ้นเสาบ้าน ขุดหลุม และงานอื่นๆ จนทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน
จนบ้านแล้วเสร็จเป็นหลังที่จะพักอาศัยได้ภายในระยะเวลา ๑ เดือน ๑๕ วัน
อย่างไรก็ตาม ในวันที่ทําพิธีมอบบ้าน ได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีมาเป็นประธานในการส่งมอบ
ซึ่งประธานได้พบว่า บ้านหลังนี้ยังไม่มีการต่อไฟฟ้าเข้าใช้ในบ้านเนื่องจากขาดงบประมาณ จึงได้บริจาคเงินเป็นทุนทรัพย์
ส่วนตัวเพิ่มสําหรับใช้ในการต่อไฟฟ้าเข้าบ้าน
กล่าวโดยสรุป กระบวนการดําเนินงานมีลักษณะ ดังนี้
๑. มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจน จากการเรียกประชุมและพูดคุยเพื่อแสวงหาทางออก
ร่วมกัน
๒. มีการสํารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินโครงการ
๓. มี ผู้ เริ่ ม ดํ าเนิ น โครงการจากเครือ ข่ า ยหลายหน่ วยงาน เช่ น อพม. อสม. อบต. ชมรมผู้ สู ง อายุ
ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นต้น
๔. มีการแบ่งทีมงานในการดําเนินการด้านการฝึกอาชีพและหมุนเวียนเรียนรู้ในกระบวนการฝึกอบรม
เช่น ทีมช่าง ทีมก่อปูน ทีมขึ้นแบบ ลงเสาบ้าน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม กระบวนการฝึกงานมีปัญหาเกิดขึ้นหลายขั้นตอน ซึ่งเกิดจากปัจจัยดังนี้
๑. การวางแผนไม่สามารถกําหนดปัจจัยได้ครอบคลุมกระบวนการดําเนินงาน
๒. การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมโครงการถึงกระบวนการและวิธีการอย่างชัดเจน ส่งผล
ต่อการดําเนินงานและพบปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนของวิธีการฝึกอบรม
๓. วิทยากรให้ความรู้ใช้ประสบการณ์ในการถ่ายทอด เป็นการฝึกอบรมในลักษณะการสอนงานและ
เรียนรู้กันเอง ลองผิดลองถูกและแก้ไขหน้างานเฉพาะหน้า จึงทําให้ผู้รับการอบรมขาดความรู้ที่ชัดเจน
๔. ขาดการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
๔. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๔.๑ ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการสร้างความเข้าใจของทีมงานอาสาสมัครให้เห็นความสําคัญของการเสียสละ
และสร้างความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกกลุ่มในชุมชน และทักษะการเขียนแผนงาน ยุทธศาสตร์ เพื่อเสนอพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
๔.๒ แนวทางแก้ไขปั ญ หา การแก้ไขปัญ หาทํ าโดยพยายามพู ดคุยให้ค วามรู้ต่างๆ โดยนั ดพบกั นเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย ให้ ค วามรู้อ ยู่ ต ลอดเวลา รวมทั้ง ให้ฝึก ปฏิบั ติ เ ขีย นแผนและยุท ธศาสตร์ข องกลุ่ม จนปั จ จุบัน
กลุ่ ม อาสาสมัครสามารถเขียนแผนได้ด้วยตนเอง
๔.๓ ปัญ หาอุปสรรค นอกจากความล่าช้าของการก่อสร้างซึ่งเกิดจากอุทกภัยแล้ว โครงการยังมีปัญ หา
เกี่ยวกับงบประมาณและวัสดุที่ไม่เพียงพอและขาดแคลน รวมทั้งขาดการวางแผนสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกในที่อยู่
อาศัย จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการจัดหาดินมาถมที่ให้สูงขึ้น การจัดการเรื่องไฟฟ้าเข้าบ้าน และปัญหาอื่นๆ
๔.๔ แนวทางแก้ ไขปั ญ หา ทางโครงการได้ มี ก ารรายงานให้ อบต. พมจ. และ สสว.๘ ทราบโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายก อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวเพิ่มเติม และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่สนับสนุนดินที่
นําไปถมบริเวณบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่าเดินสายไฟเข้าบ้าน

-๑๐๕. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๕.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑) เกิด การฝึ ก อาชีพ การสร้างบ้ านแก่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ร่วมโครงการ และสามารถนํ าไปต่อ ยอด
ประกอบอาชีพต่อไป
๒) สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากและวัดผลได้ชัดเจน คือ เกิดความสามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกันในหมู่บ้าน
มีการช่วยเหลือ เอื้ออาทรให้กับผู้ยากไร้
๓) เป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดในการจัดสวัสดิการให้กับคนในหมู่บ้าน
๕.๒ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดทําโครงการ
๑) มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะราย
๒) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและทักษะร่วมกันผ่านวิธีการฝึกอบรม
๓) เกิดรูปธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย
๔) เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชน และผูม้ ีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม เช่น อบต.
ผู้นําชุมชน ทีมอาสา กลุ่มผูม้ ีเชื้อ HIV เป็นต้น
๕) เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านและเสริมทักษะด้านการก่อสร้าง
๖) เป็นสนามทดลองฝึกอบรมในการฝึกภาคปฏิบัติจริงและเรียนรู้ร่วมกันจากการดําเนินกิจกรรม
โครงการ
๗) มีการร่วมระดมทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
๘) มีหน่วยงานอื่นเล็งเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ และร่วมบริจาคสมทบ เช่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป็นต้น
๙) มีการใช้รูปแบบวัฒนธรรมพื้นถิ่นในการร่วมกิจกรรมของคนในหมู่บ้าน เช่น การลงแรง ร่วมมือ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งผลให้งานสําเร็จ
๖. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม
๑) การดําเนินกิจกรรมเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการแก้ไขปัญหาสังคมของคนในหมู่บ้าน
๒) เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดสวัสดิการที่ดีและตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง และมีแผนพัฒนาต่อยอด
สู่ความยั่งยืนในอนาคต
๓) มีการกระจายรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน ระยะสั้นๆ
๗. ความร่วมมือและความต่อเนื่องของโครงการ
ความร่วมมือ
ความร่วมมือก่อนทําโครงการและหลังโครงการนั้น มีการสร้างความมั่นใจและสร้างขวัญ กําลังใจให้กับ
ทีมงานและคนในชุมชนด้วยการจัดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ต้นน้ํา เป็นการกําหนดการทํางาน มีการนําเสนอให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
พิจารณา ก่อนดําเนินการและขอรับข้อแนะนําเมื่อมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ มีการรายงานให้ทาง พมจ. และ สํานักงาน
สนับสนุนวิชาการที่ ๘ ทราบโดยตลอด เป็นการดําเนินงานกลางน้ํา ส่วนปลายน้ํา ก็จะมีผลผลิตที่ดี มีประโยชน์กับทีมงาน
ประชาชน และแก้ไชปัญหาชุมชนได้
มีหน่วยงานและองค์กรเอกชนต่างๆ สนับสนุน ประสานงาน และทํางานเชื่อมโยงกับ อบต. ผู้นําชุมชน
เป็นเครือข่ายสนับสนุน ซึ่งนับว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

-๑๑ความต่อเนื่อง
การต่อยอดอาชีพหลังจากได้รับการอบรม ได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย เช่น การผสมปูนจะต้องใช้ทรายหรือ
หิ น ในอั ตราส่ วนเท่ าใดถึ งจะเทพื้ น ได้ สามารถนํ าความรู้ เหล่ านี้ ไปต่ อ ยอดในอาชี พ หลั งจากการพั ก จากการทํ าการ
เกษตรกรรมได้ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําโครงการไปขยายผลทั้ง ๑๑ อําเภอ
๑. เกิ ด ความร่ วมมื อ ของคนในชุ ม ชนเฉพาะกลุ่ ม แต่ ภ าพรวมยั งขาดความต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยข้ อ จํ ากั ด ของ
งบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จก็ถือว่าโครงการสําเร็จ
๒. เป้าหมายสําคัญ คือ การสร้างสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นในระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมาย
๓. เกิดเป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการช่วยเหลือกันเองในชุมชนที่จังหวัดสามารถนําไป
ขยายผลทุกอําเภอ
๘. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑) เป็นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย จากภายใต้กิจกรรมที่ดําเนินการ มีการฝึก
อาชีพ ให้ความรู้ สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน มีการฝึกทักษะภาคสนามในการฝึกภาคปฏิบัติจริง
๒. เกิดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมดําเนินโครงการ มีการระดมทุน ทรัพยากรในชุมชน
และการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเริ่มวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่อยู่มาใช้ในการร่วมกิจกรรม
-----------------------------------

-๑๒โครงการ พลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต ตําบลพลับพลา
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) องค์กรสวัสดิการชุมชน ตําบลพลับพลา อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) มีวัตถุประสงค์ที่จะนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การสร้างเครือข่ายยุวเกษตรโยธินจังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนที่เป็นลูกหลาน
เกษตรกร ให้รับรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ในระยะที่ ๒ การเปิดเวทีให้เยาวชนแสดงออก โดยกําหนดเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์แก่เยาวชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการสานต่อการขับเคลื่อนแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างเครือข่าย *ยุวเกษตรโยธินจังหวัดจันทบุรี* จึงเป็นที่มาของความริเริ่มของเครือข่าย
เด็กจันท์พันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มเส้นจันท์ กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน
ชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี ที่ทํากิจกรรมตามความถนัดและจากความสนใจของกลุ่มตนเอง ในรูปแบบของจิตอาสา โดยมี
เป้าประสงค์หลักในการบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม และคนจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการ
รวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น การใช้ดนตรีเพื่อผ่อนคลายสร้างความบันเทิงให้กับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
การใช้สื่อสร้างสรรค์ผ่านกลุ่มของชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี การแสดง ศิลปะร้องรํา การเล่นกีฬา และอื่นๆ ซึ่งเป็น
แนวคิดร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองจันทบุรีไปในทิศทางที่ดี ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการรวมตัวกันเพื่อให้เกิด
พลังต่อทางสังคม จึงมีความต้องการที่จะรวมพลังแกนนําของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนที่มีความสนใจในการทํางานบริการ
ทางสังคม และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดจิตอาสา เพื่อพัฒนาเมืองจันท์ ปรับความคิดให้เป็นในทิศทาง
เดียวกัน มีเป้าหมายเดี่ยวกัน รวมถึงการวางแผนการดําเนินงานตามความถนัด ความสามารถของกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังใน
การขับเคลื่อนงานในจังหวัดจันทบุรีต่อไป
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ า วข้ างต้ น เครือ ข่ ายเด็ ก จั น ท์ พั น ธุ์ ใหม่ จึ งจั ด ทํ าและเสนอโครงการ “ พลั งเยาวชน
สร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต” เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี ในการเชื่อมร้อยกลุ่ม เครือข่ายเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีที่มีแนวคิด มีอุดมการณ์การทํางานแบบบูรณา
การเพื่อพัฒนาเมืองจันท์ ได้มาพูดคุย วางแผนการทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับเยาวชน รวมถึง
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วไปได้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นจิตอาสา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างคุณค่า
ให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นต่อไป
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อเชื่อมร้อยเครือข่าย “เด็กจันท์พันธุ์ใหม่” ให้ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้กิจกรรมการทํางาน ปรับเปลี่ยน
แนวคิดพัฒนาความสามารถ และเกิดการวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน
๒.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลงการทํางานด้านจิตอาสา”
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีพลังในการสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต

-๑๓๓. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จํานวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท
แบ่งเป็น
๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน จํานวน ๑๘๒,๐๐๐ บาท
๓.๒ เงินสนับสนุนสมทบ จํานวน
๔๕,๕๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายเตรียมการโดยคณะทํางาน จํานวน ๑๗,๗๐๐ บาท (สมทบ ๑,๕๐๐ บาท)
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน ๑๐๐ คน จํานวน ๑๒๔,๙๐๐ บาท (สมทบ ๖,๐๐๐ บาท)
๓) จัดอบรมเครือข่ายพลังจิตอาสาทําด้วยใจไม่ใช้เงิน ๓๐๐ คน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (สมทบ ๒๘,๐๐๐ บาท)
๔) สรุปถอดบทเรียน (และประชาสัมพันธ์) ๕๐ คน จํานวน ๒๙,๔๐๐ บาท (สมทบ ๑๐,๐๐๐ บาท)
๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ
๔.๑ เด็กและเยาวชน จํานวน ๔๕๐ คน ประกอบด้วย
๑) แกนนําพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต อาทิ เครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ ประกอบด้วย
กลุ่มเส้นจันท์ กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน ชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี Rabbit rainbow / any way / b boy / re-mixer เป็นต้น จํานวน
๑๐๐ คน
๒) เครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ “พลังเยาวชนจิตอาสา ทําด้วยใจไม่ใช้เงิน” จํานวน ๒๐๐ คน
๓) เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา “เด็กจันท์พันธุ์ใหม่ ร้อยใจให้จันท์” จํานวน ๑๕๐ คน
๔.๒ พื้นที่ดําเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และสวนอัสสัมชันศรีราชา
จังหวัดจันทบุรี
๔.๓ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
(๑) พัฒนาเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ (สมาชิกเดิม) ดังต่อไปนี้ :- ชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
- กลุ่มเยาวชนตําบลบางสระเก้า
- Any Way Mini Sport Bike Chanthaburi
- Beat Box Tampodrum
- กลุ่ม Remixer
- กลุ่ม Zombozo โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
(๒) ขยายเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ (สมาชิกใหม่) ดังต่อไปนี้ :- โขนสดเยาวชน โรงเรียนบางกะจะ
- ชมรมศิลปะการแสดงเท่งตุ๊ก โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
- กลุ่มเยาวชนฟ้าสว่าง โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
- เยาวชนคนทําหนัง โรงเรียนวัดจันทนาราม
- คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
- ชมรมตีคอร์ดหยอดสาว วิทยาลัยการอาชีวออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
- ชมรม Photo Funnier คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
- กลุ่มความหลากหลายทางเพศ Rabbit Rainbow

-๑๔- กลุ่ม Zound
- กลุ่ม Happy Virus
(๓) เสริมกําลังเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ (ขยายความร่วมมือ) ดังต่อไปนี้ :- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- คณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดจันทบุรี
- ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด
- เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก
ฯลฯ
๔.๔ เป้าหมายเชิงปริมาณ
(๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายรวมพลเด็กจันท์พันธุ์ใหม่”
จํานวน ๑๐๐ คน
(๒) กิจกรรมพลังเยาวชนจิตอาสา “ทําด้วยใจไม่ใช้เงิน” (No Money, D.I.Y.) จํานวน ๒๐๐ คน
(๓) กิจกรรมถอดบทเรียน “เปิดใจเปลี่ยนจันท์ เปลี่ยนฉัน...เปลี่ยนเธอ” จํานวน ๕๐ คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๓๕๐ คน
๕. วิธีการ และกระบวนการดําเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าประสงค์
๕.๑ ประชุมคณะทํางานจัดทําและเสนอโครงการ คณะทํางานย่อยเพื่อจัดทํารายงาน ติดตามและประเมินผล
โครงการ ทั้งก่อนและหลังสิ้นสุดโครงการ
๕.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพแกนนําพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต”เป้าหมาย
๑๐๐ คน จํานวน ๓ วัน ๒ คืน (ณ สวนอัญสัมชัญ จังหวัดจันทบุรี) ตามกิจกรรมที่กําหนด เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การทํางานด้านจิตอาสา เป็นต้น
๕.๓ จิตอาสาเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ “พลังเยาวชนจิตอาสา ทําด้วยใจไม่ใช้เงิน”เป้าหมาย ๓๐๐ คน
๕.๔ จัดเวทีสรุปและถอดบทเรียน “ก้าวไปให้ถึงฝัน สู่เมืองจันท์แห่งอนาคต” จํานวน ๕๐ คน
๕.๕ จัดชุดสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๖. ผลสําเร็จโครงการ
๖.๑ ด้านผลผลิต
๑) เกิดการรวมตัวของแกนนําเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ มีทิศทางและแนวคิดการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนให้เป็นในไปในทิศทางเดียวกัน
๒) เกิดการบูรณาการการทํางาน การทํากิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจนและยั่งยืน
๖.๒ ด้านผลลัพธ์
๑) แนวคิดและทิศทางการทํากิจกรรมของเครือข่ายของเยาวชนเป็นไปเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ทําให้มีแนวคิดทิศทางการทํางานเดียวกัน
๒) เยาวชนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ตามความสามารถ พัฒนาสู่การเป็นเยาวชนผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง
๓) เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุม ไม่ติดเกม
๔) เกิดเครือข่ายเยาวชนที่มีพลังในการสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต

-๑๕-

๖.๓ ด้านผลกระทบ
๑) เปลี่ยนทัศนคติของผู้ใหญ่บางคน
๒) เปลี่ยนให้คนกล้าแสดงออกมากขึ้น
๓) สร้างเยาวชนมีระเบียบ มีน้ําใจต่อกัน
๔) เยาวชนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงสังคม
๕) ร่วมสร้างสังคมที่นักจิตอาสา
๖) สร้างสังคมที่รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๗) ลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๖.๔ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) ได้นําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน เช่น เครือข่ายเด็กจันท์
พันธุ์ใหม่ แกนนําพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต ก้าวไปให้ถึงฝันสู่เมืองจันท์แห่งอนาคต พลังเยาวชนจิตอาสา
ทําด้วยใจไม่ใช้เงิน
๒) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่การประสานงานกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร พี่เลี้ยง
ซึ่ งจํ าเป็ น ต้ อ งใช้ ที ม งานจํ านวนมาก เนื่ อ งจากมี ห ลายภารกิ จ แต่ ล ะภารกิ จขั บ เคลื่ อ นพร้อ มกั น อี ก ทั้ งต้ อ งพยายาม
ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม
๑) โครงการมีความชัดเจนด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา โดยเฉพาะการเน้นการ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในทุกด้านของปัญหา พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง การทํางานด้าน
จิตอาสา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มั่วสุม ไม่ติดเกมส์ เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีพลังต้านในการ
สร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต
๒) ประโยชน์นําไปขับเคลื่อนนโยบาย
- จะพบว่าประเด็นหลักๆของโครงการนี้ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากทุกภาคส่วนเพราะเป็นโครงการ
ที่ อยู่ในกรอบยุท ธศาสตร์ระดับ ประเทศ ภู มิ ภาคและพื้ น ที่ ที่ ให้ค วามสํ าคัญ ต่อมิ ติพื้ น ที่ นอกจากประสิ ท ธิภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งด้านอุตสาหกรรม(อัญมณี) การค้าชายแดนและ AEC แล้ว ด้านเกษตรกรรม(ผลไม้) การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทั้งทางบกและทางน้ํา การจัดการที่ดีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การสร้างเครือข่ายโดยการผนึกกําลังจากทุกภาคส่วน ปลูกฝังสร้างจิตบริการจาก
เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ซึ่งต่อยอดมาจากยุวชน โดยอาศัยกลไกกองทุน ในการให้การขับเคลื่อน จึงถือได้ว่า
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้วยแล้ว
๘. ความร่วมมือ ต่อเนื่อง ความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือ ต่อเนื่อง และยั่งยืน
๑) ความร่วมมือก่อนทําโครงการ/ระหว่างดําเนินโครงการ/หลังโครงการเสร็จสิ้นได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานทั้งภายในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่ ดังนี้
- สํานักงานสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี
- มหาวิทยาราชภัฏรําไพพรรณี
- ชุมชนริมน้ํา จังหวัดจันทบุรี
- วิทยาลัยการอาชีพออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
- เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

-๑๖๒) มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่อง
- ได้รับความอนุ เคราะห์ ด้านสถานที่ จัดการอบรมและการอํานวยความสะดวกจากศาลากลาง
จังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการสตรีจังหวัดจันทบุรี
๓) มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เช่น การได้รับ
การสนับสนุนจากประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดจันทบุรี และ ประธานสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น
๔) ได้นําเสนอโครงการและแนวคิดของโครงการในเวทีมหกรรมรวมพลเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ ณ สนามสามเหลี่ยม
สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) โดยได้รับคําชื่นชมจากคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด
จันทบุรี ที่จะสานต่อและต่อยอดโครงการในระยะต่อไป จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ
๘.๒ กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
๑) วางระบบและกระบวนการทําโครงการในรูปคณะทํางาน เพื่อจัดทํารายละเอียดตามกระบวนการ
จัดทําโครงการ การรายงาน ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผล เพื่อนําเสนอพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน
๒) จัดให้มีการประชุม อบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน ตามปฏิทินงาน ระยะเวลาและ
สถานที่ที่กําหนด
๙. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๙.๑ ได้นําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน เช่น เครือข่ายเด็กจันท์
พันธุ์ใหม่ แกนนําพลังเยาวชนสร้างสรรค์เมืองจันท์สู่อนาคต ก้าวไปให้ถึงฝันสู่เมืองจันท์แห่งอนาคต พลังเยาวชนจิตอาสา
ทําด้วยใจไม่ใช้เงิน
๙.๒ แนวคิดจากเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ ที่ดําเนินการเป็นจิตอาสา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา
- เด็กและเยาวชนได้รู้จักแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เยาวชนมีเป้าหมายที่จะคิดและดําเนินกิจกรรมต่อไป
- ทําให้สังคมคนจันท์เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
- รู้จักยับยั้งอารมณ์ รู้จักการป้องกันภัยและโรคอย่างถูกวิธี
- เคารพสิทธิบุคคล ระเบียบ กฎและกติกาในสังคม
- สังคมสามัคคี และมีความจริงใจต่อกัน
- สืบสานและอนุรักษ์มรดกชาติไทย
๑๐. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๑๐.๑ การขับเคลื่อนแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงโดยการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรโยธิน
จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนที่เป็นลูกหลานเกษตรกรให้รับรู้เกี่ยวกับทฤษฎี
เกษตรแนวใหม่ด้วยวิธีการ ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๒ การเปิดเวทีให้เยาวชนแสดงออกโดยกําหนดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แก่
เยาวชน เพื่อให้เกิดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนําไปสู่วัตถุประสงค์โครงการฯ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
โดยการอบรมและพัฒ นาเยาวชนสู่เยาวชนต้นแบบจังหวัดจันทบุ รี ดังนั้น การสร้างเครือข่ายยุวเกษตรโยธินจังหวัด
จันทบุรี จึงเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนแบบผสมผสานโดยการแสดงออกตามวัยของเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานเกษตรกร
โดยนําความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ขอสนับสนุนโครงการฯ
๑๐.๒ ได้นําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
๑๐.๓ แนวคิดจากเครือข่ายเด็กจันท์พันธุ์ใหม่ ที่ดําเนินการเป็นจิตอาสา สามารถนํามาพั ฒ นาเด็กและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

-๑๗๑๑. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
๑๑.๑ ความสมเหตุสมผลของแผนงาน
- เป็นการผลักดันไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีการ
ทํางานจิตอาสาและการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
๑๑.๒ ความเป็นไปได้ของแผนงาน
- แผนงานมีลักษณะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของกลุ่มเยาวชนกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มเส้นจันท์
กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน / ชมรมดีเจเยาวชน จันทบุรี / Rabbit rainbow / any way / b boy / re-mixer ที่ทํากิจกรรม
ตามความถนัด และความสนใจของกลุ่มตนเอง ในรูปแบบของจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบําเพ็ญประโยชน์
ให้กับสังคม และคนจังหวัดจันทบุรี โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่นการใช้ดนตรีเพื่อ
ผ่อนคลาย สร้างความบันเทิงให้กับเด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ฯลฯ
-----------------------------------

-๑๘โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนในการทํางาน
ด้านการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ในกลุ่มเยาวชน
โดย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นอายุน้อย การตั้งครรภ์ในขณะที่ขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ วุฒิภาวะ
เป็นปัจจัยบั่นทอนคุณภาพประชากร ดังที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ได้ให้ข้อสรุปที่สําคัญว่า การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นเป็นปัจจัยคุกคามคุณภาพประชากรในระยะยาว ดังนั้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงเป็น
ภารกิจที่สําคัญในช่วงที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย สังคมไทยมีอัตราส่วนและจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะที่อัตราเกิดของประชากรลดลงน้อ ยกว่าอัต ราทดแทน ดังนั้น การเกิด อย่างมีคุณ ภาพชีวิต ที่ดีจึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างมาก
จากรายงานสถิติการเกิดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจํานวนการคลอดทั้งหมด
๗๔๘,๐๖๗ ราย โดยในจํานวนนี้เป็นการคลอดจากวัยรุ่นหรือผู้มีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี จํานวน ๑๒๕,๓๗๑ ราย (ร้อยละ ๑๖.๘)
เพิ่ม ขึ้น เป็น ๑๑๒,๖๗๕ ราย (ร้อ ยละ ๑๓.๙) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คิด เป็น อัต ราการคลอดของหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี
ต่อประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ปี อัตราส่วน๑,๐๐๐ คน เท่ากับ ๕๑.๒ ใน พ.ศ. ๒๕๕๖ นอกจากนี้จํานวนคลอดซ้ําในกลุ่มวัยรุ่น
มีจํานวน ๑๕,๒๒๙ ราย จากจํานวนคลอดทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ร้อยละ ๑๒.๒) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า วัยรุ่น
อายุ ๑๕-๑๙ ปีที่มีบุตรแล้วเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ผลกระทบทางสุขภาพจากการตั้ง ครรภ์ใ น
วัยรุ่น เช่น เด็กแรกเกิด น้ําหนัก ต่ํากว่าเกณฑ์ มีความเสี่ยงต่อการทําแท้งที่ไม่ป ลอดภัย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต
นอกจากนี้ ยังทําให้เสียโอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รวมทั้งรายได้ในอนาคต การขาดความพร้อมในการเลี้ยงดูบุตร
ส่งผลให้เด็กจํานวนหนึ่งที่เกิดจากแม่วัยรุ่นถูกทอดทิ้ง หรือเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ
แม้ว่าสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้ดําเนินงานเผยแพร่ความรู้และให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่เยาวชน โดยดําเนินการร่วมกับสถานศึกษาทั้งของ
รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ รวม ๗๐ สถานศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒๒ สถานศึกษา ภาคเหนือ ๕ จังหวัด
๑๕ สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด ๑๓ สถานศึกษา และภาคใต้ ๓ จังหวัด ๒๐ สถานศึกษามาแล้วก็ตาม
แต่เพื่อให้สนองต่อร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ที่ระบุให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
ระบุให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จึงจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
เยาวชนในการทํ างานด้ านการส่งเสริม อนามัยการเจริญ พั น ธุ์ในกลุ่ม เยาวชน เพื่ อพั ฒ นาแกนนํ าเยาวชนในโรงเรียน
เครือข่ายและขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

-๑๙๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาเครือข่ายแกนนําเยาวชนในสถานศึกษาเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และสามารถจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในลักษณะเพื่อน
ช่วยเพื่อน
๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือส่งต่อเพื่อนที่ประสบปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๓๔๖,๐๕๗ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๙๗,๐๕๗ บาท และสมาคมฯ สมทบวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและงบประมาณบางส่วน เช่น สื่อที่ให้ความรู้ คู่มือความรู้ อุปกรณ์สาธิต วิทยากร เป็นต้น คิดเป็นมูลค่า
๒๔๙,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔๖ คน ประกอบด้วย
๑) อาสาสมัครแกนนําเยาวชน ซึ่งเป็นแกนนําเยาวชนในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน
๒) ครู อาจารย์ที่ปรึกษาอาสาสมัครแกนนําเยาวชนในโรงเรียน ๒ แห่ง ๆ ละ ๓ คน รวม ๖ คน
กลุ่มเป้าหมายรอง
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และโรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมโดยแกนนํา
เยาวชน รวมจํานวน ๒,๕๐๐ คน
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑วิธีการดําเนินงาน
๑) สมาคมฯจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับทีมทํางานฯ เกี่ยวกับโครงการ และกําหนดโรงเรียนที่จะ
ดําเนินโครงการ
๒) ประสานโรงเรียนและสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือโรงเรียนในการ
คัดเลือกแกนนําเยาวชนในโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาแกนนําเยาวชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนงานโครงการฯ
และร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ที่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของโรงเรียน
๔) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําเยาวชนเพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดกิจกรรม สาระบันเทิง สําหรับ
เพื่อน และความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของกลุ่มเยาวชน
๕) สนับ สนุน และส่ง เสริม เครือ ข่า ยเยาวชนจัด กิจ กรรมส่ง เสริม อนามัย การเจริญ พัน ธุ์ใ นกลุ ่ม
เยาวชนในโรงเรี ย นไทยนิ ย มสงเคราะห์ เขตบางเขน และโรงเรี ย นดอนเมื อ งทหารอากาศบํ า รุ ง เขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร โดยการมีส่วนร่วมของสมาคมฯ ครูที่ปรึกษา และเยาวชนแกนนํา
๖) สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานโครงการ และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

-๒๐๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
๑) การคัดเลือกพื้นที่โรงเรียนเพื่อดําเนินโครงการ
- คัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายจากโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศที่มีอยู่ทั้งหมด ๗๐ แห่ง ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และผู้บริหารโรงเรียนให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งพร้อมที่จะ
ให้การสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงแกนนํานักเรียนจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้กับเพื่อนนักเรียน
ในโรงเรียนให้มีทัศนคติที่ดีและต้องการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญ หาอนามัยการเจริญ พันธุ์ของนักเรียน นักเรียนมี
พฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม มีข้อมูลนักเรียนประสบปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
- พื้นที่ดังกล่าว มีแหล่งเงินทุน (กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม) ที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจัดทําโครงการได้
- เป็นพื้ นที่ซึ่งสมาคมฯ มีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ที่ประสบการณ์ ในการทํางานกับเยาวชนและ
พร้อมให้การสนับสนุนการดําเนินงานของแกนนําเยาวชนได้
- สมาคมฯ มีคลินิกให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่เยาวชน ๓ แห่ง (คลินิก สวท. เวชกรรม ดินแดง
บางเขน ปิ่นเกล้า) ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้อย่างครบวงจร
๒) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
สมาคมฯ ร่วมกับโรงเรียนกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการดังนี้
- แกนนําเยาวชนที่มีจิตอาสา
- มีความพร้อมในเรื่องเวลาที่จะเข้าร่วมโครงการและทํากิจกรรมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน
- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
๓) การวางแผนดําเนินโครงการ
- การกําหนดทีมทํางานโครงการ สมาคมฯ จะเลือกทีมทํางานและที่ปรึกษาโครงการที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์การทํางานด้านอนามัยเจริญพันธ์ ปัญหาวัยรุน การทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น
- สมาคมฯ ได้ประสานผู้บริหารและหารือครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัญหาอนามัยการเจริญ
พั น ธุ์ และพฤติ กรรมทางเพศของนั ก เรีย น ในการจั ดโครงการ และก่ อ นการดํ าเนิ น งานโครงการได้ มี การจัด ประชุ ม
ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร/ครูที่ปรึกษา ชี้แจงแผนงานโครงการฯ และร่วมกันวางแผนการดําเนินงานโครงการ การคัดเลือก
แกนนํานักเรียนเข้ารับการอบรม รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมแกนนํานักเรียนจัดกิจกรรมขยายผลแก่เพื่อนนักเรียน เพื่อ
รองรับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําเยาวชนเพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดกิจกรรมสาระบันเทิงสําหรับ
เพื่อน และความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของกลุ่มเยาวชน
๕) สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชนใน
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดย
การมีส่วนร่วมของสมาคมฯ ครูที่ปรึกษา และเยาวชนแกนนํา เช่น ด้านวิชาการ ถุงยางอนามัย และสื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นต้น
๖) สนับสนุน ติดตามการดําเนินงานโครงการ และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

-๒๑๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อจัดทําโครงการดังกล่าวมีจํานวน
ไม่ ม าก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๘.๐๔ ของค่ าใช้ จ่ ายโครงการทั้ งหมด ดั งนั้ น สมาคมฯ จึ งต้ อ งแก้ ไขปั ญ หาโดยสนั บ สนุ น
งบประมาณส่วนที่ขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่อง ค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดอบรม ค่าเอกสาร
คู่มือสําหรับครู และอาสาสมัครแกนนําเยาวชน ค่าเอกสารสื่อความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธ์ และถุงยางอนามัย เป็นต้น
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑) จากการเก็ บ ข้ อ มู ล แกนนํ าเยาวชนที่ เข้ าร่วมอบรมนั ก สื่ อ สารเรื่ อ งเพศ จํ านวน ๔๐ คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัดเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการอบรม พบว่า แกนนําเยาวชนมีเจตคติด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๖.๙
ซึ่งก่อนเข้าร่วมอบรมการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านมีความรู้คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘ และหลังการเข้าร่วมอบรมมีความรู้
เพศศึกษารอบด้านเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ มีระดับของเจตคติต่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษามากที่สุด รองลงมา ได้แก่
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/เอดส์ การเลือกคู่ครอง การวางแผนครอบครัว และสัมพันธภาพทางเพศและการ
แสดงออก ตามลําดับ
๒) หลังจากผ่านการฝึกอบรมแกนนํ าเยาวชนเข้าอบรม ได้นําความรู้ที่ ได้รับไปป้องกันตัวเอง กล้า
แสดงออก กล้าออกความคิดเห็น กล้าที่จะพูดเรื่องเพศมากขึ้น มองเรื่องเพศเป็นเรื่องใกล้ตัว รู้เทคนิค วิ ธี ก ารให้การ
ช่วยเหลือ การให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อน
๗.๒ ผลทีเ่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสิน้ สุด
๑) เกิดการทํางานจิตอาสาในสถานศึกษา โดยแกนนําเยาวชนเพื่อ ให้คํา แนะนําแก่เพื่อ นที่ม าขอรับ
การปรึก ษา เช่ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ธี คุ ม กํ าเนิ ด ชนิ ด ต่ า งๆ ได้ ซึ่ งทํ า ให้ เยาวชนทุ ก คนที่ ม าขอรั บ คํ า ปรึ ก ษาสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้และเป็นการเปิดกว้างเรื่องเพศ หรือมุมมองประเด็นเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเป็นการทํางาน
ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างแกนนําเยาวชน โรงเรียน และสมาคมฯ
๒) มีการจัดตั้งชมรมแกนนําเยาวชนในสถานศึกษา
๓) จัดตั้งมุมความรู้ ให้การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ แจกจ่ายอุปกรณ์คุมกําเนิด รวมทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่สมาคมฯ สนับสนุน
๔) มีการจัดตั้ง Line กลุ่มแกนนําเยาวชน โดยมีครูเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําในการตอบข้อซักถาม
จากกลุ่มเพื่อน ในประเด็นคําถามที่ไม่สามารถตอบได้ หรือไม่มั่นใจในการให้ข้อมูล รวมทั้งการให้ความรู้และการให้การ
ปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
๕) มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และสร้างเครือข่ายในชุมชน
๖) มีการบรรจุชั่วโมงวิชาเพศศึกษารอบด้านไว้ในหลักสูตร สุขศึกษา
๗) การสนับสนุนการทํางานของแกนนําเยาวชนในการจัดกิจกรรรมเผยแพร่ความรู้เพศศึกษารอบด้านแก่
นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสมาคมฯจะสนับสนุนในเรื่องวิชาการ ถุงยางอนามัย และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญ
พันธุ์อย่างต่อเนื่อง
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เกิดการยอมรับ และให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการ
เจริญพันธุ์ อย่างจริงจัง และพร้อมสนับสนุนในการทํางานของแกนนําเยาวชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน เช่น สนับสนุนการจัดมุมให้ความรู้ การให้คําแนะนําปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การแจกจ่าย

-๒๒อุปกรณ์คุมกําเนิดในสถานศึกษา รวมทั้งการให้การช่วยเหลือ การส่งต่อนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมเข้ารับ
บริการในหน่วยบริการที่เหมาะสม
๒) ผู้ปกครองมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเยาวชน ทําให้
เยาวชนมีโอกาสในการเข้าถึงความรู้และมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
๓) จํานวนเยาวชนในโรงเรียนทีข่ อรับคําปรึกษาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ลดลง
๔) จํานวนโรงเรียนเครือข่ายที่ทํางานร่วมกับสมาคมฯ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้น
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๑) ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
ผลเชิงป้องกัน
- แกนนําเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุ์ และการป้องกันตนเองจากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
- เยาวชนกลุ่ ม เป้ าหมายทราบแหล่ งบริ การถุง ยางอนามั ย และทราบแหล่ งให้คําปรึ ก ษาเกี่ยวกับ
อนามั ย การเจริ ญ พันธุ์ โรคติ ดต่ อ ทางเพศสัม พันธ์แ ละการป้อ งกัน ตนเองจากปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
- เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถประเมินความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ได้
- เยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรู้จักวิธีการปฏิเสธการขอมีเพศสัมพันธ์
- เครือข่ายเยาวชน ๒ สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินงานด้านการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก สวท.
- ผู้บริหารสถานศึกษาให้การยอมรับ และส่งเสริมแกนนําเยาวชนในการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์แก่
เยาวชนในโรงเรียน
- การขยายผลการรณรงค์ไปสู่สถานศึกษาและชุมชนใกล้สถานศึกษา
๒) ประโยชน์นําไปขับเคลื่อนนโยบาย
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้มี
กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญ หาดังกล่าว โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และแกนนํานักเรียนในสถานศึกษา
จะต้องมีความเข้มแข็ง และให้ความสําคัญต่อประเด็นนี้ และจะต้องให้โอกาสแกนนําในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้
และการทําความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ตระหนักในการร่วมกันป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาล
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๑) ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
- ก่อนเริ่มโครงการ ได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลลัพธ์ของโครงการ บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้มีการหารือเพื่อกําหนดแผนงาน/
กิจกรรม โครงการร่วมกันระหว่าง สวท. ผู้บริหารและครูทั้ง ๒ โรงเรียน
- ระหว่า งดําเนิน งานโครงการ ผู้บ ริห าร ครู แกนนํา เยาวชนและเยาวชน ในโรงเรีย นทั้ง ๒ แห่ง
ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว้

-๒๓- หลังโครงการเสร็จสิ้น ผู้บริหาร และครู ยังคงให้การสนับสนุนแกนนําเยาวชนในการจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้เพศศึกษารอบด้านแก่นักเรียนในโรงเรียน และชุมชนรอบข้าง สมาคมฯ ยังคง สนับสนุนด้านวิชาการ
ถุงยางอนามัย และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๒ โรงเรียน ได้ดําเนินการวางแผนการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัย
การเจริญพันธุ์ อย่างจริงจัง และสนับสนุนในการทํางานของแกนนําเยาวชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์
ในกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑. การพัฒนาแกนนําเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทของแกนนําเยาวชน จาก “เยาวชนที่ได้รับการอบรม
เรื่องอนามัยเจริญ พันธุ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและการถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนๆ ในโรงเรียน” เป็น “ผู้ให้
คําแนะนําปรึกษาแก่เพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ใน
กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการทํางานจิตอาสาร่วมกับโรงเรียนและสมาคมฯ” แทน
๒. ผลจากโครงการทําให้มีการพัฒนาและขยายช่องทางการให้คําปรึกษาด้านอนามัยเจริญ พันธุ์ เพื่อ ให้
เยาวชนที่มีปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันการ
ตั้ง ครรภ์ไม่พร้อม รวมทั้งเรื่องอนามัยการเจริญ พันธุ์ ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชนที่มีปัญ หาสามารถเข้าถึงบริการที่
เป็น มิต ร ได้อ ย่า งสะดวกมากขึ้น โดยใช้ Social Media ของสมาคมฯ เช่น App: PONG GUN DAI, Facebook และ
Line: Friendly corner ซึ่งจะมีครูเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คําแนะนําในการตอบข้อซักถามจากกลุ่มเพื่อน ในประเด็น
คําถามที่ไม่สามารถตอบได้ หรือไม่มั่นใจในการให้ข้อมูล รวมทั้งการให้ความรู้และการให้การปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
๑๑. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑) มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินงาน โดยยึดหลักการในการ
ดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- การมีส ่ว นร่ว มของผู ้เกี ่ย วข้อ ง (Participatory Approach) โดยให้ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งได้เข้า ร่ว ม
โครงการตั้งแต่การวางแผนงานโครงการ การปฏิบัติตามแผนโครงการ และการติดตามประเมินผล
- การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมได้สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ (Ownership) ส่งผลให้ทุกคนที่
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะส่งผลต่อความสําเร็จ
ของโครงการ
- ความรู้สึกการเป็นเจ้าของโครงการของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และแกนนํานักเรียนนํามา
ซึ่งความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) ที่แม้ว่าโครงการจะเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังคงมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยแกนนํานักเรียน ด้วยการสนับสนุนของผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา อีกทั้ง ยังได้มีการพัฒนาแกนนํานักเรียนรุ่นต่อ ๆ มา
เพื่อทดแทนรุ่นที่จบการศึกษา และได้มุ่งที่จะขยายผลออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียงด้วย
๒) มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
- ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของโครงการฯ รวมถึงให้การสนับสนุน
การดําเนินงานโครงการ
- ครูที่ปรึกษามีความเข้มแข็งและให้ความสําคัญในการเข้ามาดูแลนักเรียนในโรงเรียนด้านการส่งเสริม
อนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีการตั้งครรภ์ระหว่างการเรียน อีกทั้งให้ความ
ร่วมมืออย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และสนับสนุนให้แกนนํานักเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เพื่อนๆ นักเรียนได้
อย่างต่อเนื่อง

-๒๔- แกนนํา นัก เรีย นความเข้ม แข็ง สามารถถ่า ยทอดความรู้ใ ห้กับ เพื ่อ นๆ ได้ โดยได้นํา ความรู้ที ่ไ ด้
หลังจากอบรม มาถ่ายทอดความรู้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน เช่น การเป็นแกนนํานักเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ย วกับ
วิธีก ารใช้ถุง ยางอนามัย เพื่อ การป้อ งกัน การตั้ง ครรภ์ที่ไ ม่พ ร้อ มและโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ในชั้นเรียน (โดยให้
แบ่งกลุ่มๆ ละ ๗ – ๘ คน/แกนนํา ๒ คน) การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ กิจกรรมการตอบคําถาม การให้คําปรึกษากับ
เพื่อนๆ ที่มีปัญหา และสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้องได้
๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ควรมีการแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑๒.๑.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปที่เข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มมีฮอร์โมนเพศ
๑๒.๑.๒ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็ก
และเยาวชนมีการคบหาเพื่อนต่างเพศ
๑๒.๑.๓ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
๑๒.๒ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน เรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการดําเนินการ คือ การเพิ่ม
ทักษะให้กับครอบครัวในการดูแลเด็กและเยาวชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
๑๒.๒.๑ การดูแลสุขภาพอนามัยเมื่อเด็กและเยาวชนเริ่มมีฮอร์โมนเพศ เช่น การดูแลสรีระของ
ร่างกาย และจิตใจ
๑๒.๒.๒ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น
- การสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
- การสัมผัสกลิ่นของฮอร์โมนเพศที่มีอยู่ในร่างกายของเด็กและเยาวชนเพศหญิง หรือเพศชาย
- การสัมผัสโดยการได้ยินน้ําเสียงที่พูด
- การสัมผัสโดยด้วยสายตา
- การคิดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ และการสร้างจินตนาการในเรื่องของเพศสัมพันธ์ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สถานการณ์ต่างๆ ที่นําไปสู่การกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และการป้องกัน
๑๒.๒.๓ การทํากิจกรรมเพื่อทดแทนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ลดหรือ
เผาผลาญความเครียด และเมื่อทําแล้วเด็กและเยาวชนมีความสุข เช่น
- การรู้จักบริหารเวลาในการพัฒนาตนเอง
- การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การทํากิจกรรมอาสาสมัครเพื่อทําประโยชน์ให้กับ
สังคม การพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา หรือการทํางานเพื่อสังคม
๑๒.๒.๔ การจัดกิจกรรม gender (ภาวะทางเพศ)
๑๒.๓ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ควรดําเนินการดังนี้
๑๒.๓.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วไปที่เข้าสู่วัยรุ่นและเริ่มมีฮอร์โมนเพศ และกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี
ความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กและเยาวชนมีการคบหาเพื่อนต่างเพศ ควรมีการให้
ความรู้ตามข้อ ๑๒.๒.๑ – ๑๒.๒.๔ พร้อมกิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป้าหมายของการแก้ไขปัญหา
คือ ทําอย่างไรให้กลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซ้ําอีก ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงจําเป็นต้อง
ดําเนินการเป็นรายบุคล

-๒๕๑๒.๓.๒ การค้นหาสาเหตุหรือปัญหาที่ทําให้เด็กมีความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เช่น ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ไม่ดี สิ่งแวดล้อม สถานะภาพของครอบครัว วิธีการเลี้ยงบุตร เป็นต้น
๑๒.๔ การทํางานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ควรมีการทํางานร่วมเขต
พื้นที่ เนื่องกลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่งตามมาตรา ๒๔ กําหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบคุ้มครองสวัสดิกาพเด็กที่อยู่
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ หรือทํางานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อส่งข้อมูลของสาเหตุ หรือ
ปั ญ หาที่ เกิดกับเด็กและเยาวชนให้กับ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ข องกองทุ นคุ้ ม ครองเด็ก เพื่ อนํ าไปกําหนดแนวทางในการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไป
๑๒.๕ การทํางานของสมาคมฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
๑๒.๕.๑ การให้ ค วามรู้แ ละการอบรม รวมทั้ งการเพิ่ ม ทั ก ษะให้ เด็กและเยาวชน เพื่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
๑๒.๕.๒ การฝึกหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านความคิด การวิเคราะห์ และไตร่ตรอง เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันตนเองไม่ให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
๑๒.๕.๓ การฝึกให้เด็กและเยาวชนตั้งเป้าหมายของชีวิต เพื่อมีทิ ศทางในการดําเนินชีวิตและทํ า
อย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้
๑๒.๖ ความยั่งยืนของการทํางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ควรให้ ท้ อ งถิ่ น ได้ มี บ ทบาทในการร่ ว มทํ า งานในเรื่ อ งดั ง กล่ า วด้ ว ย เนื่ อ งจากตามรั ฐ ธรรมแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ กําหนด “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หน้ าที่และอํานาจดูแลและ
จัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น.....”
๑๓. ข้อเสนอแนะ
ต่อการดําเนินโครงการในระยะยาว
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในการจัดทําโครงการ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการดําเนินโครงการ โดยคํานึงถึง
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริง
ต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๑. การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับองค์การสวัสดิการสังคมที่ทํางานด้านการแก้ไขปัญหาสังคม ควรนํา
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินสนับสนุนในการจัดทําโครงการ
๒. ค่ าใช้จ่ ายที่ ส นั บ สนุ น โครงการ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ตามข้ อเท็ จจริงเพื่ อ ให้ อ งค์ การสวัส ดิการสั งคม
สามารถจัดทําโครงการได้
-----------------------------------

-๒๖-

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
หน่วยงาน
กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง องค์กรสาธารณประโยชน์ ตําบลภูหอ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(Convention on the right of the child) ในปี
พ.ศ.๒๕๓๕ (ค.ศ.๑๙๙๒) ส่งผลให้ประเทศไทยมีข้อผูกพันที่ต้องรับประกันเด็กให้ได้รับสิทธิด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิที่จะมี
ชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิในการมีส่วนร่วม และสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตของเด็กและเยาวชน มีเป้าประสงค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะ
ในมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน อําเภอภูหลวง
จังหวัดเลย ยังขาดกิจกรรมที่พัฒ นาและส่งเสริมความประพฤติของเด็กและเยาวชนทําให้เด็กและเยาวชนขาดความ
ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ยังคง
มีปัญหาจํานวนมาก
กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง เป็นองค์กรที่ดําเนินงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่
ยาวนาน (๒๕๕๐) จึงได้จัดทําโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดอําเภอภูหลวง” ขึ้น
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อพัฒนาบ้าน
เกิดของตน
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึงสิทธิหน้าทีข่ องตน
๒.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างจิตอาสาพร้อมพัฒนาสังคม
๒.๓ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นํา
๓. งบประมาณโครงการ
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวน ๑๕๗,๐๔๐บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการ
๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
จํานวน ๔๕ คน
จําแนกเป็น
๑) เด็ก
จํานวน ๓๐ คน
๒) เยาวชน
จํานวน ๑๕ คน
กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากความเหมาะสม โดยไม่จํากัดเพศ (Gender)
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
ใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ เช่น กศน.วัด โรงเก็บพัสดุ บ้าน โรงเรียน เป็นต้น
๔.๓ ระยะเวลาดําเนินงาน จํานวน ๒๐ วัน

-๒๗๕. วิธีและกระบวนการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕.๑ วิธีการ และกระบวนการดําเนินงาน
๑) การเตรียมการจัดประชุม คณะกรรมการกลุ่มชวนน้ องออมถวายพ่อหลวง เพื่อศึกษาแนวทางและวาง
แผนการดําเนินการกิจกรรม เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
๒) การดําเนินกิจกรรม อบรมกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยสังเขป (จากตามแผนงาน ๑๗ กิจกรรม
เป็น ๒๓ กิจกรรม) โดยสรุป ดังนี้
- หลอมรวม และละลายพฤติกรรม จัดกิจกรรมสัมพันธ์โดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน
- ระดมความคิด สิ่งที่คาดหวัง และกําหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาของการอยู่ และทํา
กิจกรรมร่วมกัน
- กิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง โดย แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมและทําความเข้าใจแต่ละกิจกรรมพร้อมคําถามตอบ ค้นหา-บอกเล่า “บ้านฉันมีดีต้องเรียนรู้และบันทึก” พร้อมทั้งการฝึกจดบันทึกลงในสมุด *จําดีกว่าจด จําไม่หมดจด
ดีกว่าจํา*
- การเพิ่มพลัง เสริมแรงให้แก่สังคม ชุมชนและผู้ปกครอง โดยการให้เด็กลงแขกแลกเปลี่ยนช่วยงานด้วย
การจับสลากว่าลงแขกบ้านฉันวันไหนดี เพื่อจัดทําปฏิทินกิจกรรมในแต่ละวัน
- ระดมความคิดเห็น เรื่องกิจกรรมที่จะทําเพื่อสังคม (อพม.น้อย) ชุมชนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งบันทึกลง
ในรายละเอียดกิจกรรม เสริมด้วย *รักแรกพบ* เป็นการระลึกถึงคุณบิดามารดา และผู้ปกครอง พร้อมทั้งผู้นําชุมชนร่วม
ฝึกมารยาทการกราบบิดามารดาเพื่อขอขมาและพูดความในใจ และฝึกระเบียบวินัยโดยฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เช่น
การล้างหน้า แปรงฟัน พับเสื้อผ้า ล้างห้องน้ํา ล้างจาน เป็นต้น
- เก็บข้อมูล ถนนและแหล่งน้ํา สถานที่สําคัญในชุมชน สถานที่สําคัญทางธรรมชาติ(แหล่งท่องเที่ยว) และ
วิถีชีวิตชุมชน
- เด็ก และเยาวชนเรียนวิถีชีวิตชุมชนตําบลภูหอ จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการสืบสานและอนุรักษ์ (ปฏิทิน
และแผนที่ชุมชน)จํานวน ๑๒ ชุมชน ใน ๑๓ หมู่บ้าน ศึกษาข้อมูลพื้นที่ทําการเกษตร- การจักสน ดนตรีพื้นบ้าน ประเพณี
วัฒนธรรมสําคัญ สมุนไพร แพทย์แผนไทย การเย็บผ้า แหล่งโบรานสถานและวัตถุโบราณ
- วิถีชีวิตพอเพียงกับ สมุนไพรใกล้ตัวเบื้องต้น สมุนไพรหลากหลายสายพันธุ์ อาหารรักษาโรค เป็นต้น
- จัดทําบันทึกขั้นตอน วิธีการทํา โดยการเขียนบันทึกหรือถ่ายวีดีโอ
- กิจกรรมเวทีถอดบทเรียน จากการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมกับตอบ ๓๐ คําถาม และข้อสงสัยที่
ฉันอยากรู้
- ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และวิธีอื่นๆ
- ให้ความสําคัญการออกกําลังกายแก่เด็กและเยาวชนทุกวัน ก่อนทํากิจกรรม
๓) รายละเอียดกิจกรรม ตามกรอบระยะเวลาดําเนินการ ๒๐ วัน โดยนําแนวคิดเบื้องต้นของการเรียนรู้ เน้น
การให้ความรู้รอบด้านเรื่องการพัฒนาเด็กเยาวชน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนา ร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาทํา
ความเข้าใจและการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นับว่าเป็นแนวทางที่สําคัญที่ช่วยในการปลูกฝังเรื่องการรักษาวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบสานให้ยังคงอยู่สืบไป พร้อมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตของเด็ก
และเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่เหมาะสม
ตามวัย ในการจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตอนาคต

-๒๘๔) ติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการตําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบ กสส. ๐๓ สามารถดําเนินการได้จริง จํานวน ๒๓ กิจกรรม เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นตามสถานการณ์และความเหมาะสม ดั่งได้หมายเหตุไว้ในแบบ กสส.๐๑ ซึ่งได้ทํา
การสรุปผลดําเนินการดังกล่าวเสนอต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้วเช่นกัน
๕.๒ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑) มีกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมด้วยเหตุปัจจัยทางครอบครัว (ต้องช่วยงานผู้ปกครอง
ด้านเกษตรกรรม) แต่ได้แก้ไข ด้วยวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อน แบ่งปันข้อมูลแก่เพื่อนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และจัดเวลา
เสริม และเพิ่มเติมให้ได้เท่าที่จําเป็น โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่าย
๒) การดําเนินกิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องเดินทางออกนอกชุมชน เด็กบางคนผู้ปกครองไม่อนุญาต เนื่องจาก
ยังมีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย ได้ร่วมกันดําเนินการแก้ไข โดยได้ชี้แจงและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และการสร้าง
ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ปกครอง
๖. ผลสําเร็จโครงการ
๖.๑ ผลผลิต
๑) เด็กและเยาวชน จํานวน ๔๕ คน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รู้ถึงสิทธิ หน้าที่ ที่พึงมีและพึงต้องปฏิบัติตาม
ศักยภาพของตนเอง เกิดภาวะความเป็นผู้นํา นําในการคิด นําในการปฏิบัติ นําในการแสดงออก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้
๒) เด็กและเยาวชน เป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ นอกจากจะช่วยเหลือตนเองและครอบครัวแล้ว ยังสามารถ
ช่วยกิจกรรมทางสังคมด้วย
๓) เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ครอบครัว ภัยจากสังคมและสื่อ โดยมุ่งมั่นในวิถีชีวิต คือ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักการ ๔ ออมถวายพ่อหลวง ( ออมเงิน ออมบ้าน ออมเด็ก และออมเวลา )
๖.๒ ผลลัพธ์
๑) เด็กและ เยาวชนเกิดพัฒนาการในกระบวนคิดการปฏิบัติแล้วสามารถนําไปเผยแพร่ต่อเพื่อน ๆ ได้
๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากผลการดําเนินงาน/โครงการ ทําให้ปี ๒๕๕๘ องค์กรได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ
สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
๖.๓ ผลกระทบ
๑) เด็ก เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด และมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน
เช่น งานประเพณี วัฒ นธรรม เป็ นต้น ตั้ งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ และดําเนิน งาน อีกทั้งมีความรับผิ ดชอบต่อ
กิจกรรมหรือหน้าที่ของตนเองในครอบครัว
๒) หลังจากโครงการแล้วเสร็จ และประสบการณ์จากโครงการผ่านมา องค์กรได้รับการคัดเลือกและได้รับ
รางวัลอีกหลายรางวัล ที่สําคัญยิ่งคือรางวัล *นวัตกรรมก้าวไกล* อันเกิดจากผลลัพธ์ของการทํางานที่มีประสิทธิภาพมา
อย่างต่อเนื่อง
๖.๔ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาบูรณาการใช้ในการดําเนินกิจกรรม การใช้
แนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย และสิทธิพลเมืองที่ดี วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ปัจจัยที่ได้จากผลการวิเคราะห์การดําเนินโครงการเริ่มจากผู้ร่วมงาน อาสาสมัคร เด็ก เยาวชน และ
เครือข่ายร่วมดําเนินงาน

-๒๙๓) มีข้อบัญ ญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรองรับ อีกทั้งแกนนําเด็ก
เยาวชนยังมียังมีโครงการที่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการฟื้นฟูป่าและเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า และกิจกรรมการฟื้นฟูภูมิปัญญา
สู่การเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเด็ก เยาวชน เป็นแกนนําในการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ขึ้น เป็นต้น
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชน สังคม
๗.๑ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชนและรู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนร่วม
๗.๒ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะใน
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาต่อชุมชน และต่อสังคม
๗.๓ หลังเสร็จสิ้นโครงการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานในท้องที่ เช่น ผู้นํา
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ยังร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อบรรจุเป็นแผนพัฒนาเด็ก
เยาวชนต่อไป จึงนับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์โครงการหนึ่งที่นําไปสู่การขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบาย
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันกําหนดเป้าประสงค์ของโครงการที่จะดําเนินการ ซึ่งจะดูความสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาเด็ก เยาวชนของหน่วยงานในพื้นที่ด้วย ซึ่งเป้าประสงค์โครงการ (ผลที่คาดว่าจะได้รับ)กําหนดไว้ดังนี้
๑) เด็กและเยาวชนรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตน
๒) เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างจิตอาสาพร้อมพัฒนาสังคม
๓) เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นํา
๘.๒ หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ อบต. สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ให้ความร่วมมือ ร่วมสังเกตการณ์และ
ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเด็กและเยาวชนด้วย
๘.๓ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง เช่น
สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีคุณภาพ ตลอดจนถึงการอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๘.๔ มีการระบุแผนการพัฒนาเด็ก เยาวชน ลงในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อีกทั้งแกนนําเด็ก
เยาวชนยังมีการวางแผนดําเนินโครงการที่ต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการฟื้นฟูป่าและเพิ่มแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า และกิจกรรม
การฟื้นฟูภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเด็ก เยาวชนเป็นแกนนําในการจัดตั้งเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ขึ้น เป็นต้น
๙. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๙.๑ เป็ น โครงการที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด จากหลั ก สู ต รเบื้ อ งต้ น การเรี ย นรู้ สู่
กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิบุคคล จิตสํานึก และจิตสาธารณะ
๙.๒ มีการสะท้อนเชิงนวัตกรรม ในกระบวนการทํางาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม เช่น กิจกรรม
การลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ โดยการให้เด็กและเยาวชนสื่อสารเก็บข้อมูลหรือชวนผู้สูงอายุพูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลด้านวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม

-๓๐๑๐. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
๑) ก่อนการกําหนดแผนการดําเนินงานจัดทําโครงการ ขั้นตอน และกระบวนการนั้น องค์กรจะมองถึงความ
ต้องการ สภาพความเป็นจริงในชุมชนปัจจุบัน ตลอดถึงสภาพปัญหาที่เกิดและกําลังจะเกิดขึ้น เช่น ปัญหามุมมองของ
ผู้ใหญ่ (ผู้ปกครอง)ต่อเด็กและเยาวชน ว่าสิ่งไหนเป็นปัญหา กับมุมมองที่ตัวเด็กเยาวชนเองที่มองตัวเองว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้น แท้จริงแล้วเป็นตัวเขาหรือเปล่าที่เป็นผู้เริ่ม หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
๒) จากการสะท้ อ นถึ งปั ญ หาและความต้ อ งการจากเด็ ก และเยาวชน ผู้ ป กครอง และคนในชุ ม ชน มองว่ า
โครงการที่กําหนดขึ้น จะเป็นผลดีต่อชุมชนเอง เช่น การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ การฟื้นฟูวัฒนธรรม
การละเล่นสมัยก่อน เป็นต้น จึงนับว่าเป็นจุดเด่นและเป็นคุณค่าที่สําคัญในการจัดเก็บข้อมูลผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
กับผู้สูงอายุ และมีรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลในหลายมิติทางสังคมวัฒนธรรม
-----------------------------------

-๓๑โครงการค่ายจริยธรรมและฝึกอาชีพหัตถกรรม
(หลักสูตรการจักสานทําไม้มือเสือและไม้กวาดทางมะพร้าว)
โดย ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการไหลบ่าของกระแส
วัฒนธรรมจากต่างประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจ ทําให้เกิดปัญหาสังคมและเกิด
การกระทําผิดทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด กลุ่มผู้กระทําผิดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มที่ได้รับ
การลงโทษ-ลดวันต้องโทษ หรือกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ เมื่อกลับสู่สังคมปกติ มักจะประสบปัญหาด้านการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ โอกาสการมีงานทํา เนื่องจากสังคมไม่ค่อยเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้เข้าทํางานในสถานประกอบการ
จึงทําให้กลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมโดยปริยาย
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด เห็นว่า ควรที่จะได้มีการดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ และพัฒนาด้านคุณ ภาพชีวิต ที่ดีใ ห้กับ
กลุ ่ม บุค คลดัง กล่า ว เพื ่อ ให้ส ามารถกลับ ไปดํา เนิน ชีวิต ได้อ ย่า งปกติสุข มีอ าชีพ หรือ มีโอกาสเข้าทํางานในสถาน
ประกอบการ และไม่ หวนกลั บไปกระทํ าความผิ ดซ้ําอี ก อั นส่ งผลกระทบต่ อความผาสุ กของสั งคมโดยรวม ดั งนั้ น ชมรม
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด จึงได้จัดทําโครงการค่ายจริยธรรมและฝึกอาชีพหัตถกรรมเพื่อเสริมสร้างอาชีพและพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตที่ดีแ ก่ผู้กระทําผิดซึ่งเป็นผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ-ลดวัน
ต้องโทษ
เป้าประสงค์ของโครงการ
ผู้กระทํ าผิ ดที่ เข้าร่วมโครงการได้แ ก่ ผู้เข้ารับการฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ได้รับการพั กการ
ลงโทษ-ลดวันต้องโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ จํานวน ๓๐ คน ได้รับการสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
และลดรายจ่ายในครอบครัว และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ไปในทางที่ดี และได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพึ่งพาตนเองตามวิถีความพอเพียงได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถนําวัสดุตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้มากขึ้น และผู้ผ่านการอบรม
ได้พัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการนําหลักธรรมะในพุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้
เกิดความผาสุก โดยไม่หวนกลับไปกระทําความผิดอีกและเป็นการคืนคนดี สู่สังคมได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้กระทําผิดที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ได้รับการพักการ
ลงโทษ ลดวันต้องโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้รับการสงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือด้านอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และลด
รายจ่ายในครอบครัว และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ไปในทางที่ดี และได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพา
ตนเองตามวิถีความพอเพียง
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนําวัสดุตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน แปร
รูปเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการนําหลักธรรมะใน
พุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้เกิดความผาสุก โดยไม่หวนกลับไปกระทําความผิดอีกและเป็นการคืนคนดีสู่
สังคมได้อย่างยั่งยืน

-๓๒๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๕,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท และชมรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สมทบงบประมาณ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/ผู้รับการพักโทษ – ลดโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขต
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๓๐ คน
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
วัดป่าบึงวังยาว ตําบลเกิ้ง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑) สํารวจข้อมูลและความต้องการด้านอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/ผู้รับการ
พักโทษ – ลดโทษ เพื่อกําหนดอาชีพที่จะอบรมให้ความรู้
๒) กําหนดหลักสูตรที่จะอบรมและการให้ความรู้เพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
๓) ดําเนินการจัดอบรมในรูปแบบของค่ายให้ความรู้
๔) ติดตามผลสําเร็จของโครงการในลักษณะของการเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมาย และประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายว่าได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการหรือไม่
๕) สรุปผลและรายงานผลสําเร็จของโครงการ
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
๑) ชมรมฯ ทําการสํารวจข้อมูลและความต้องการด้านอาชีพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด/ผู้รับการพักโทษ – ลดโทษ เพื่อกําหนดอาชีพที่จะอบรมให้ความรู้ ซึ่งผลจากการสํารวจกลุ่มเป้าหมายประสงค์ที่
จะเข้าฝึกอบรมอาชีพด้านการจักสานทําไม้มือเสือและไม้กวาดทางมะพร้าว
เนื่องจากวัสดุทางธรรมชาติสามารถหาได้ในพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๒) ชมรมฯ จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับทีมทํางานฯ เกี่ยวกับโครงการ และกําหนดดําเนินโครงการ
๓) ประสานวิทยากรและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการฝึกอาชีพ ซึ่งวัดสุดังกล่าวเป็นวัสดุที่
จัดหาได้ในพื้นที่และมีราคาไม่เพียง ซึ่งผู้อบรมเมื่อจบการอบรมแล้วสามารถที่จะประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลัก
ได้
๔) จัดค่ายจริยธรรมและฝึกอาชีพเพื่อ ฝึก การจัก สานทํา ไม้มือ เสือ ไม้ก วาดทางมะพร้า ว ให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง และการนําหลักธรรมะมาใช้ในการดําเนินชีวิต
๕) ติดตามผลภายหลังจบการฝึกอบรม โดยการเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพื่อประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการว่า กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีงานทําหรือไม่ และผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการฝึกอบรมด้าน
อาชีพในครั้งต่อไป
๖) สรุปผลติดตามการดําเนินงานโครงการ และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ

-๓๓๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข
การจัดอบรมฝึกอาชีพ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีพื้นฐานและความถนัดในงานหัตถกรรมแตกต่างกัน และ
ระยะเวลาการอบรมค่อ นข้า งน้อ ย ชมรมฯ จึงได้แ ก้ไขปัญ หาโดยแยกกลุ่ม เป้า หมายที่ฝึก อาชีพ ตามประสบการณ์
ความถนัด และความต้องการฝึกอาชีพของแต่ละบุคคล
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ-ลดวันต้องโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ จํานวน ๓๐ คน ได้รับความรู้ ทักษะในการทําไม้มือเสือและไม้กวาดทางมะพร้าว รวมทั้ง
สามารถนําวัสดุตามธรรมชาติในท้องถิ่นมาผลิตเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน และแปรรูปเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ และได้นําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตในสังคม เมื่อพ้นโทษ
๗.๒ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑) กลุ่ม เป้าหมายสามารถนํ าความรู้ที่ ได้รับ ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ และการดําเนิ น ชีวิต ทํ าให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองตามวิถีความพอเพียงและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับหนึ่ง
๒) กลุ่มเป้าหมายรู้จักนําวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ในการจัดทําผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย ทําให้
ลดต้นทุนการจัดทําผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่าย
๓) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑) กลุ่ มเป้ าหมายมี โอกาสในการประกอบอาชี พมากขึ้ น ทํ าให้ ปั ญ หาการว่างงานและครอบครัวของ
กลุ่มเป้าหมายลดลง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับหนึ่ง
๒) กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลักที่มั่นคง ทําให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและไม่กระทําผิดซ้ําอีก
รวมทั้งส่งผลให้เกิดการยอมรับจากสังคมในชุมชนที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่มากขึ้น
๓) เกิดการสร้างงานในชุมชน เป็นผลให้มกี ารหมุนเวียนรายได้เข้าสู่ครอบครัวและชุมชน
๔) ปัญหาการกระทําผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดลดลง
๕) กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนในการทํางานเพื่อประโยชน์สังคม ทําให้ได้รับการยอมรับและได้รับความ
ไว้วางใจจากสังคมมากขึ้น
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
ด้านการแก้ไข
การกระทําผิดเกีย่ วกับประเด็นยาเสพติดในพื้นที่ลดลง ทําให้สังคมในชุมชนมีความผาสุกมากขึน้ และเป็น
สังคมที่น่าอยู่
ด้านการป้องกัน
กลุ่มเป้าหมายไม่ไปกระทําผิดซ้าํ อีก และได้รับการยอมรับจากสังคมในชุมชนทีอ่ าศัยอยู่มากขึน้
๘.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลือ่ นนโยบาย
จากการทํางานร่วมกันของเครือข่ายการทํางาน ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญใน
การการฟื้นฟูศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อย่างต่อเนื่อง

-๓๔๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม อัยการจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดป่าบึงวังยาวและคณะ สถานีตํารวจภูธรจังหวัด
มหาสารคาม กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่ให้
ความร่วมมือ ทั้งด้านสถานที่ วิทยากร และให้คําแนะนําปรึกษา ทั้งก่อนดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ
๙.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามได้มีการติดตามประเมินผลหลังจากสิ้นสุดโครงการ
และประสานขอความร่วมมื อ จาก องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม สุ ข ภาพประจํ าตําบล เพื่ อ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย หลังจากผ่านการฝึกอบรม เช่น ด้านทุนประกอบอาชีพ สุขภาพ และที่อยู่อาศัย
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ผู้นําท้องถิ่น ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่เป็นอาสาสมัค รคุม
ประพฤติในพื้นที่แต่ละอําเภอ ให้ความร่วมมือในการติดตาม ดูแล กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ งซ้ํา ๆ ของโครงการ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้ประยุกต์ใช้วัสดุที่มีตามท้องถิ่นนํามาทําไม้กวาด ไม้มือเสือเป็นอาชีพเสริมให้กับ
ตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง บางคนได้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพหลัก และได้รับการติดตามผลจากชมรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม อย่างต่อเนื่อง
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑๐.๑ เป็นโครงการที่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การโน้มน้าวจิตใจ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมค่ายจริยธรรม
โดยใช้ ห ลั ก สู ต รการทํ า อาชี พ เสริ ม อย่ า งง่ าย ซึ่ งกลุ่ ม เป้ า หมายสามารถทํ า ได้ และง่ ายต่ อ การหาวั ส ดุ ในท้ อ งถิ่ น มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้งานได้จริง
๑๐.๒ มีการสะท้อนถึงการใช้ หรือการสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การทําไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้มือเสือ เพื่อย้ําเตือนเมื่อครั้งที่
กลุ่ม เป้าหมายได้ให้ คําสั ญ ญาไว้ต่อ หน้าเที ยนอุดมการณ์ ว่า หลังจากผ่ านการฝึกอบรมแล้วจะเป็ นดําเนิ นชี วิตตามที่
ประกาศคําสัญญาไว้ ไม่เดินทางผิด จะลด ละ เลิก ในอบายมุข และยังเป็นการสร้างอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ และเป็นการ
จัดสวัสดิการอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มเป้าหมาย
๑๑. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๑.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
มีวิทยากรที่มีความสามารถในพูดการโน้มน้าวจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้กลับมาหวนคิดถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและครอบครัว เมื่อครั้งที่หลงผิด และดําเนินโครงการภายใต้แนวคิดคืนคนดีสู่สังคม และการ
ปลูกป่าในใจคน โดยมีวิทยากรให้องค์ความรู้ กระบวนการ สถานที่ ในการฝึกอบรมที่เหมาะสม
๑๑.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
กระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม มีกฎหมายข้อบังคับที่ใช้ในการดูแล และ
ติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน

-๓๕๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๒.๑ ในการจัดอบรมแก่ผู้ข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/ผู้รับการพักโทษ – ลดโทษ/ผูถ้ กู คุม
ความประพฤติในเขตจังหวัดมหาสารคาม ควรเพิ่มเรื่องการทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อทํา
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นคุณค่าของตนเอง สังคมยอมรับ และสามารถคืนกลับสังคมได้อย่างมีความสุข
๑๒.๒ การฝึกอาชีพ ควรที่จะสํารวจความต้องการของตลาด มาตรฐานของสินค้าที่จําหน่ายแหล่งตลาดที่
รองรับสินค้า และอาชีพดังกล่าว ควรเลือกอาชีพที่ต้องใช้ต้นทุนการผลิตและอุปกรณ์สาํ หรับผลิตสินค้าที่มีราคาไม่แพง
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ด้อยโอกาส
๑๒.๓ ควรมีการติดตามผลภายหลังการจบโครงการ เพื่อให้คําแนะนําปรึกษา หรือให้การช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตต่อไป
-----------------------------------

-๓๖โครงการ ค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตําบล (ศพต.) องค์กรสาธารณประโยชน์ ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลให้วัฒนธรรมข้ามชาติเข้ามามีอิทธิพลต่อ
ทุกสังคมที่อ่อนแอ โดยเฉพาะสังคมไทยหลายพื้นที่ซึ่งอยู่ในสภาพขาดภูมิคุ้มกันในวงกว้าง ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันสําคัญ
ที่ผูกพันกับสังคมไทยมายาวนาน ได้ตกอยู่ในกระแส บริโภคนิยม ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตคนไทยในหลายด้าน
สําหรับในส่วนที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยกที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา ยา
เสพติด เล่นการพนัน ลุกลามไปทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เปราะบางที่อาศัยอยู่ในครอบครัว เกิดความ
ขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและวัยเรียน เป็นต้น การอภิวัตน์ทางสังคม
เป็นสิ่งที่ดี ถ้าสังคม/คน ในทุกระดับเรียนรู้ปรับตัวทัน ก็จะสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสมดุลย์
พื้นที่ตําบลแม่นาเติง ๓๑๗ ตารางกิโลเมตร มีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง มีประชากร
๗,๔๑๔ คน มีจํานวนครัวเรือน ๓,๐๒๑ ครัวเรือน ใน ๑๑ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านพื้นที่ราบ ๘ ครอบครัว และพื้นที่สูง ๓ หมู่บ้าน
ยังเป็นสังคมชนบท ปัจจุบันมีผู้ประสบความเดือดร้อนทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพตําบลได้ทําการ
วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแล้ว พบว่า ปัจจัยสําคัญของปัญหา คือ การดื่มสุราในวันทํางานซึ่งมี
ปริมาณมากขึ้น การดื่มสุรา จึงเป็นทั้งต้นเหตุและรากเหง้าสําคัญของปัญหาครอบครัว ทะเลาะ วิวาท ขัดแย้ง แล้วนําไปสู่
ความแตกแยกของสถาบันครอบครัวในที่สุด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในตําบล (ศพต.) องค์กรสาธารณประโยชน์ ตําบลแม่นา
เติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล็งเห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงให้ความสําคัญกับการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม ในโครงการอุ่นไอรัก เพื่อให้สถาบันครอบครัวในชุมชน ตําบลทั้งพื้นที่
ราบ และพื้ นที่สูงได้รับการอบรม เรียนรู้วิถีพอเพียง ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ เปิดใจ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการสังคมที่กลุ่มเป้าหมายควรได้รับตามสิทธิ์ที่พึงมีต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อดําเนินโครงการอุ่นไอรัก ในกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะยากลําบาก
๒.๒ เพื่อให้ความรู้และแนวทางการช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข พึ่งพา
ตนเองได้และมีความปลอดภัย
๒.๓ เพื่อหนุนเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในกลุ่มของผู้ยากไร้ ให้มีความรู้ความเข้าใจและนําไปสู่
การช่วยเหลือกันในชุมชน
โดยสรุป โครงการอุ่นไอรักเป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคคลในแต่ละครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกจาก
คณะกรรมการว่าเป็นผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะยากลําบาก (Hardship Condition) ตามความหมายของกฎหมายและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง เพื่ อให้สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภั ย ทั้ งบุคคลและครอบครัว ภายใต้แนวคิด *ค่ ายครอบครัวอบอุ่น* ซึ่งมี
เป้าประสงค์ที่จะให้บรรลุ เกิดค่ายอุ่นไอรัก เพื่อ สมาชิก/บุคคลในครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นปกติมีความสุข และเกิด
ความรู้ รัก และเข้าใจอย่างเท่าเทียมกัน

-๓๗๓. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
จํานวน ๙๘,๐๐๐ บาท
จําแนกเป็น
๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สสส.
๓.๒ งบประมาณสมทบจากศูนย์พัฒนาครอบครัว

จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๘,๐๐๐ บาท

๔ กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาํ เนินการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย จําแนกเป็น
- กลุ่มครอบครัวจากพื้นที่ราบ จํานวน ๖๐ คน ๒๐ ครอบครัว
- กลุ่มครอบครัวจากพื้นที่สูง จํานวน ๓๐ คน ๑๐ ครอบครัว
รวม
๙๐ คน ๓๐ ครอบครัว
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
-สวนดอยรีสอร์ท อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔.๓ ระยะเวลาดําเนินการ ๒ วัน ( ๑ คืน ) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕. กระบวนการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕.๑ วิธีและกระบวนการดําเนินงาน
๑) ระยะเตรียมการจัดทําโครงการเสนอขอรับการพิ จารณาและสนับสนุนงบประมาณกองทุน และ
งบประมาณสมทบ และประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
๒) ระยะเตรียมความพร้อมฝึกอบรม สถานที่ดําเนินการ จุดหรือฐานอบรมให้ความรู้ ประกอบด้วย ฐาน
กฎหมายใกล้ตัวสําหรับเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมฐาน เพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมโรงเรียน
ฐานวิถีสุขภาพสําหรับกลุ่มพ่อ แม่ และบุตร ในกิจกรรมตามความถนัดและเหมาะสม การลด ละ เลิกการดื่มสุราในวัย
แรงงาน และฐานที่ ๓ วิถีท้องถิ่นพอเพียง เพื่ออบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และเข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพ ต่อยอดจากความรู้ที่ได้เข้าร่วมฐานวิถีท้องถิ่นพอเพียง
๕.๒ ดําเนินกิจกรรมโครงการ ตามกรอบปฏิทินงานที่กําหนด
๑) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
๒) หลักการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและห่างไกลยาเสพติด
๓) บรรยายครอบครัวอุ่นไอรักวิถีสุขภาพ
๔) การณรงค์ลด ละ เลิกการดื่มสุราของคนในครอบครัวในชุมชน
๕) กิจกรรมสายสัมพันธ์ในครอบครัว
๖) กิจกรรมการมอบรางวัลและใบประกาศแก่ครอบครัวอุ่นไอรัก
๕.๓ กระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
๑) มีรายละเอียดกิจกรรม เวลาปฏิบัติและการกําหนดผู้รับผิดชอบ
- คณะทํางาน ศพค. หมู่บ้านรับสมัครครอบครัวที่ยากไร้ในชุมชนตําบลแม่นาเติงจํานวน ๓๐ ครอบครัว
เป้าหมายครอบครัวละ ๓ คน รวม ๙๐ คน (๑๕– ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
- เลขานุการและเหรัญญิกจัดเตรียมเอกสาร ประสานวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ (๑- ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
- คณะทํางาน ศพค.ตําบล ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการ (๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)
- ประธาน ศพค.ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนดําเนินโครงการ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘)
- ดําเนินโครงการโดยคณะทํางาน ศพค.(๑๓ – ๑๔มิถุนายน ๒๕๕๘)

-๓๘๒) รายงานผลการดําเนินโครงการ (๑๕ – ๓๐มิถุนายน ๒๕๕๘)
๕.๔ ปัญหาอุปสรรค
๑) คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ส่วนมากมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา มีภารกิจมากเป็นปกติ ดังนั้นเวลาว่างที่
จะตรงกันนั้นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง แต่ก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวจนผ่านไปได้ด้วยความเสียสละ
๒) โครงการอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทําให้มีข้อจํากัดด้านเวลาที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมต่ างๆที่ องค์กรจั ดขึ้น ในช่วงที่ จัดกิจกรรมเป็ นเวลาที่ ฝนทิ้งช่วง ทางคณะทํ างานจึ งได้ ประสานผู้เข้าร่วม
โครงการและเจ้าที่เพื่อดําเนินโครงการโดยเร่งด่วน
๖. ผลสําเร็จโครงการ
๖.๑ ผลผลิต ผลผลิตเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการ
๑) ดําเนินการโดยผ่านกระบวนการและรูปแบบ “ค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก” เกิดฐานกิจกรรม ๓ ฐาน
ประกอบด้วย ฐานกฎหมายใกล้ตัว ฐานวิถีสุขภาพ และฐานวิถีท้องถิ่นพอเพียง
๒) เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมแก่กลุ่ม พ่อ แม่ และเด็ก จากผลดําเนินงานที่ถูกป้อนเข้าระบบฐานข้อมูล จาก
๑๐ หมู่บ้าน จํานวน ๙๔ คน จากเป้าหมายที่กําหนด ๙๐ คน เพิ่มขึ้น ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๔
๓) เป้าหมายกลุ่มครอบครัวและสมาชิกที่อยู่ในสภาวะยากลําบาก ได้รับการสนองและตอบสนองไปตาม
วิธีการและแผนงานที่วางไว้ เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัววิถีสุขภาพ วิถีท้องถิ่น
พอเพียง และกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เกิดความรักความสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔) เกิดการหนุนเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหา กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกัน
๖.๒ ผลลัพธ์
๑) เกิดกําลังใจ ความเชื่อมั่นในการทํางานของคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในการเฝ้าระวังปั ญ หา
ทางสังคม เนื่องจากศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.แม่นาเติงได้เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนตลอดมา
เกิดการประสานงานจากคณะทํางานในระดับหมู่บ้านเป็นอย่างดี ครอบครัว ชุมชนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมทุกครั้ง
๒) เกิดความตระหนักถึงปัญหาทางสังคม มีจิตอาสาเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยเป็นทีมที่มาจากมูลนิธิรักษ์เด็ก
ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยเข้าร่วมค่ายครอบครัวที่ผ่านมาจํานวน ๑๒ คน
๓) กลุ่มวัยทํางาน ตระหนักถึงปัญหาการดื่มสุราของคนในครอบครัว ทําให้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลดเหล้ า
เข้าพรรษากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวพื้นที่สูงบางกลุ่มชน ซึ่งมีธรรมเนียมการดื่มเหล้า
เสมือนเป็นวิถีชีวิต
๖.๓ ผลกระทบ
๑) กลุ่ ม ครอบครั ว ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ ท ราบบทบาทของคณะทํา งานศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ใน
ชุ ม ชนตํา บลแม่ น าเติ ง และได้เข้ามาขอยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสงเคราะห์เนื่องจากประสบปัญหาเดือดร้อนทางสังคมในปี
๒๕๕๙ จํานวน ๕๐ ราย เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และทาง ศพค. ได้ส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน จํานวน ๒๐ ราย
๒) มีกลุ่มเป้าหมายขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น จํานวน ๕ ครอบครัว องค์กรอนุมัติให้เพิ่มเป้าหมายเพียง
๑ ครอบครัว สมาชิก ๔ คน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณค่าใช้จ่าย
๖.๔ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑) นําแนวคิด ทฤษฏี หรือหลักการ โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-๓๙และนําไปต่อยอดในอาชีพเกษตรกรรมได้
๒) ขับเคลื่อนโครงการครอบครัวอุ่นไอรัก โดยจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการแก่กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน
กลุ่มแม่บ้าน
๓) ระดมทรัพ ยากรที่มีค วามรู้ค วามสามารถและปราชญ์ชาวบ้านในแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับ วัต ถุ
ประสงค์และเป้าประสงค์โครงการ โดยใช้ฐานวิถีแห่งการเรียนรู้เป็นตัวขับเคลื่อน
๔) มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ จากการที่คณะทํางานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติง มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งเป็นแกนนําที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่เชื่อถือของ
คนในชุมชน เกิดพลังในการประสานงาน เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน ทําให้ผลการดําเนินงาน
ตลอดปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบนั เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติงและภาคีเครือข่าย เกิดความ
เชื่อมั่นในการทํางาน
๕) มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในทุกเวทีการดําเนินงานการประสานงานความร่วมมือของคณะทํางาน
ในหมู่บ้านและระดับตําบลที่ดี
๖.๕ ประโยชน์ที่นาํ ไปขับเคลื่อนนโยบาย
๑) นํ าผลงานไปถ่ ายทอดและคื น ข้ อ มู ล แก่ ส ภาองค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลแม่ น าเติ ง เพื่ อ ให้ เห็ น ถึ ง
ความสําเร็จและนําไปสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป
๒) เกิดโครงการต่อยอด จากการสอบถามปัญหาความต้องการของกลุ่มครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกการดื่มสุราของคนในชุมชน โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว
๗. ประโยชน์จากโครงการหรือผลที่เกิดขึน้ จากการดําเนินการ
๗.๑ เป็นโครงการที่มีส่วนผลักดันให้ชุมชนเกิดการทํางานร่วมกันในด้านการป้องกัน การเฝ้าระวังปัญหา และ
การรายงานข้อมูล
๗.๒ เกิดกิจกรรมสงเคราะห์ผปู้ ระสบความเดือดร้อนในสังคม
๗.๓ ช่วยสนับสนุนคณะทํางานของศพค.ในระดับตําบลพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อการรักษา
ฟื้นฟูหากเกิดปัญหา การคุ้มครองและนําผู้ประสบความเดือดร้อนนั้นมาพัฒนาศักยภาพให้เห็นถึงความสําคัญของตนเอง
และคนในครอบครัว โดยชักชวนให้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการอบรมกับ ศพค. ตําบลแม่นาเติง
๗.๔ เกิดการ ลด ละ เลิกสุราที่มีบุคคลตันแบบเชิงประจักษ์ และเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุรา
ที่จะมีผลต่อบุคคลและครอบครัว
๗.๕ มีการทํางานตามแนวทางของโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์พัฒนาครอบครัว ได้รับการสนับสนุนตาม
แนวทางของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับการจดทะเบียนเป็น
องค์กรสาธารณประโยชน์ เมื่อปี ๒๕๕๒
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ได้รับความร่วมมือก่อนทําโครงการ ระหว่างทําโครงการ หลังโครงการเสร็จสิ้น
๑) ก่อนทําโครงการ คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติงจัดประชุม เพื่ อ เตรี ย ม
งานในไตรมาสที่ ๓ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน โดยการประสานคณะทํางาน ศพค.ในหมู่บ้านเป็นแกนนําในการค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย
๒) ระหว่างดําเนินโครงการ คณะทํางาน ศพค. ในระดับตําบล ได้แบ่งหน้าที่ในการเตรียมงานและการประสาน
วิทยากร,จัดเตรียมสถานที่อย่างครบถ้วนร่วมงานในพิธีเปิดการดําเนินโครงการ

-๔๐๓) หลังเสร็จสิน้ โครงการ คณะทํางาน ศพค.ในระดับตําบลได้จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อนํามาวิเคราะห์ และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
๔) มีการสนับสนุนจากภาคองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่นาเติง ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน มูลนิธิรักษ์เด็ก ศูนย์แสงอรุณ สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอนเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนงบประมาณ แกนนําจิตอาสาซ่อมสร้างบ้าน
ให้แก่ผู้ยากไร้ โรงพยาบาลปาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ ทหาร ตํารวจหน่วยชุดปฏิบัติการมวลชนที่ ๑
กองร้อยทหารราบที่ ๗๑๑
๘.๒ ความต่อเนื่องโครงการ ที่หลักฐานยืนยัน
ปี ๒๕๕๓
โครงการยุวทูตพอเพียง
โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวและโครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๔
โครงการค่ายครอบครัว ๓๖๕ วันแห่งรัก
โครงการค่ายวัยใส วันรู้ทันภัยใกล้ตัว
โครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๕
โครงการค่ายครอบครัวหัวใจไม่พิการ
โครงการค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน
โครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๖
ค่ายเยาวชนตําบลแม่นาเติง
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ (โล่รางวัลนวัตกรรมเยาวชนไทยใจอาสา)
โครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๗
โครงการค่ายครอบครัวพอเพียง
โครงการค่ายครอบครัวหัวใจไม่พิการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัว
โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น
โครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๘
โครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก
โครงการค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจสีขาว
โครงการจิตอาสา
ปี ๒๕๕๙
โครงการค่ายครอบครัวล้อมรัก
๘.๓ ความยั่งยืน
องค์กรมุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาทางสังคมไปที่สถาบันครอบครัวมาตลอด และต่อเนื่อง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์
การพัฒนาสังคมระดับชุมชนตําบลที่ตรงเป้า ทั้งระดับนโยบายหรือยุทธศาสตร์กระทรวง การจัดระบบสวัสดิการสังคม
และกรอบกลยุทธ์ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบกับองค์กร มีการตรียมการสานต่อเจตนารมณ์ในการทํางานกับครอบครัว
ต่อไป ถึงแม้บริบททางสังคมจะเปลี่ยนไปก็ตาม
๙. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ นวัตกรรม
๙.๑ เป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการองค์วามรู้องค์กรภาคีและเครือข่าย และหลากหลาย
สาขาอาชีพ เพื่อป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสถาบันและสมาชิกครอบครัว

-๔๑-

๙.๒ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติง เป็นรูปแบบองค์กรสาธารณประโยขน์ที่มีความ
เข้มแข็ง มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ทํางานแบบบูรณาการเครือข่าย

๑๐. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
๑๐.๑ ความสมเหตุสมผลของแผนงาน กล่าวคือ ค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก ได้กําหนดดําเนินกิจกรรมจํานวน ๒ วัน
๑ คื น ณ สวนดอยรีสอร์ท อําเภอปาย กิจกรรมที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลากลางวัน ทางคณะทํ างาน ศพค.ต.แม่น าเติง
พยายามที่จะนําสาระการเรียนรู้ การบรรยายที่มีประโยชน์ต่อบุคคลทั้ง ๓ กลุ่มเป้าหมาย พร้อมสอดแทรกเกมส์สันทนาการ
ที่ ทํ าให้ ผู้ เข้าร่วมโครงการเกิ ดความเพลิ ด เพลิน มี ก ารสนทนาถาม-ตอบ มี กิจกรรมที่ เสริม สร้างความเข้ม แข็งของ
ครอบครัวโดยอาศัยความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นันทนาการ และมีระยะเวลาที่ดําเนินโครงการอย่าง
เหมาะสม

-๔๒๑๐.๒ ความเป็นไปได้ของแผนงาน กล่าวคือ แผนงานที่กําหนดในการดําเนินโครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก
เป็นไปตามกําหนดการที่ กําหนดไว้ สืบเนื่องจากประสบการณ์ การดําเนิ นโครงการค่ ายต่างๆที่ คณะทํางาน ศพค.ได้
ดําเนินการทุกปี ได้มีการนําปัญหาอุปสรรคที่เคยประสบมาปรับใช้ ทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ
สรุป การดําเนินโครงการค่ายครอบครัวอุ่นไอรัก โดยคณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติง
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแกนนําชุมชนในตําบล ทําให้องค์กร ศพค.เกิดความ
เข้มแข็ง ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่นา
เติง ในการให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับการบรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นและในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีทุกปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทําให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลแม่นาเติง สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
และโดยการสนับสนุนงบประมาณ วิชาการ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตลอดมา
หลักฐานเชิงประจักษ์

ภาพ
กิจกรรม

-๔๓-

-๔๔โครงการสร้างแกนนําผู้ปกครอง การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปนุ่ (โดสะโฮ)
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ
หน่วยงาน : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองและพ่อ แม่ของเด็กพิการ เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่จะนําความรู้ที่ได้รับไปสู่การพึ่งพา
ตนเองในอนาคต โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยบริการทั้งภาครัฐ-เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการสนับสนุนและให้บริการการดูแลเด็กพิการ
ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ
โรงพยาบาลประจําอําเภอ ฯลฯ ทําให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองเห็นคุณค่า โดยมีความตั้งใจในการนําบุตรหลานไปรับริการการ
ฟื้นฟู ไม่ว่าสถานที่นั้นๆอยู่ใกล้หรือไกลบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเองก็มีองค์ความรู้หลายอย่างที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองเด็กพิการ เช่น การนวดไทยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ การเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กพิการ
หรือการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมีองค์ความรู้นี้ และได้รับการ
สนับสนุนวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคิดค้นศาสตร์นี้เพื่อการช่วยเหลือเด็กพิการ มาอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง
เป็นประจําทุกปีๆ ละ ๑-๒ ครั้ง โดยความตั้งใจของวิทยากรที่จะถ่ายวิชาความรู้ให้กับผู้ปกครอง เพื่อผู้ปกครองจะได้นํา
ความรู้ไปใช้กับลูกตนเองและสามารถฝึกต่อ ถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆ ที่มีลูกที่พิการได้ด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแกนนํา
ให้กับผู้ปกครอง ที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักและเน้นความสําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปกครองให้เป็นแกนนําเพื่อดูแลลูกตนเอง และยังมีความสามารถเป็นผู้ฝึกสอนในการช่วยเหลือเพื่อนที่มีลูกพิการด้วยกัน
จึงได้เพิ่มทักษะความรู้โดยจัดโครงการสร้างแกนนําผู้ปกครองในการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กพิการขึ้น
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความเข้มแข็งในการฟื้นฟูลูกด้วยตนเอง
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ปกครองให้เป็นแกนนําในการฟื้นฟูเด็กพิการ
๒.๓ เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ)
๓. งบประมาณสนับสนุนโครงการ
งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ๑๒๑,๑๖๙.๕๐ บาท
๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน
๗๕,๐๐๐ บาท
๓.๒ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จํานวน ๔๖,๑๖๙.๕๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินโครงการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินการ จํานวน ๔๓ คน ประกอบด้วย เด็กพิการ จํานวน ๑๒ คน ผู้ปกครอง
แกนนํา จํานวน ๑๒ คน อาสาสมัคร จํานวน ๙ คน คนทํางาน จํานวน ๖ คน ล่าม จํานวน ๓ คน และวิทยากร จํานวน ๓ คน
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

-๔๕๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินงานโดยการประชุมทําความเข้าใจ มีการบันทึกภาพประเมินพัฒนาการเด็กก่อนและหลังการ
อบรม บรรยายสาธิต และให้จับคู่ผู้ปกครองฝึก ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติกับลูกตนเอง และมีประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
กําหนดรายละเอียดกิจกรรมและเวลาปฏิบัติ โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผน ขั้นตอน และ
เวลาที่ ชัดเจน โดยมีผู้รับผิดชอบ มีการบรรยายสาธิตท่าต่างๆ และให้ฝึกปฏิบัติโดยการจับคู่ระหว่างผู้ปกครอง และ
ผู้ปกครองฝึกปฏิบัติกับคู่ตัวเอง มีการติดตามเยี่ยมบ้าน การพบกลุ่มเพื่อการประเมินผล นําผลการประเมินไปปรับในการ
พัฒนาโครงการ
๖. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผู้ปกครองเด็กพิการมีความรู้ในการดูแลลูกที่พิการด้วยตนเอง
๖.๒ ผู้ปกครองมีความรู้ในการฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) สามารถเป็นแกนนํา เพื่อนําความรู้ไป
ช่วยเหลือลูกคนอื่นได้
๖.๓ มีการรวมกลุ่มของผู้ปกครองเด็กพิการในการจัดกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ๑๓ พื้นที่
๖.๔ ผู้ปกครองแกนนําสามารถทํากิจกรรมการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวแบบญี่ ปุ่น (โดสะโฮ) และเป็นผู้ช่วย
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
๖.๕ ผู้ปกครองมีศักยภาพในการพัฒนาบุตรหลาน และสามารถแนะนําผู้ปกครองรายใหม่ที่มีลูกพิการ
๗. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม
คนในสังคมมีความตระหนัก ให้การยอมรับเด็กพิการมากขึ้น เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กพิการเจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย เพราะลดอาการเกร็งและการหดรั้ง
ของกล้ามเนื้อ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางการแพทย์
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ผู้ปกครองสามารถรวมกลุ่มกันในการฟื้นฟูลูกตั้งแต่เริ่มโครงการ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘.๒ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม และการพบปะของกลุ่ม
ผู้ปกครองและเด็กพิการทุกเดือน เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง
๘.๓ องค์ ก รในชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ วยงานทางสาธารณสุ ข ด้ านการศึ ก ษา ให้ ก าร
สนับสนุนพี่เลี้ยง อาสาสมัคร ในการติดตามเยี่ยมบ้าน และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของเด็กพิการ
๘.๔ บรรจุโครงการเด็กเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่คิดริเริ่มในการสร้างแกนนําทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อดูแลพัฒนาความเคลื่อนไหว
ของเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
--------------------------------------

-๔๖โครงการเด็กกระบี่ IQ ดี
หน่วยงาน : สมาคมสตรีมสุ ลิมจังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
๑.๑ สถานการณ์ทางสังคมในพืน้ ที่
ผลการสํารวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า เด็กไทย
อายุ๓ – ๕ ปี มีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ํากว่ามาตรฐานร้อยละ ๓๐ และปี ๒๕๕๔ กรมสุขภาพจิตสํารวจระดับ IQ ของ
เด็กไทยอายุ ๖ – ๑๕ ปี พบว่า เด็กไทยมีระดับ IQ เฉลี่ยที่ ๙๘.๘๙ ต่ํากว่าระดับมาตรฐานที่ ๑๐๐ และเมื่อพิจารณา
การศึ ก ษาเด็ ก ไทย พบว่า ร้อ ยละ ๑๐ – ๑๕ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ และ ๖ ยั งอ่ านไม่ อ อก เขี ย นไม่ ได้ คิ ด ไม่ เป็ น
นอกจากนี้ยังพบจุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือ การรับรู้และการมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ด้วยข้อจํากัดและอุปสรรค
ด้านคุณภาพเด็กไทยในวันนี้ จึงมีความจําเป็นที่ทุกหน่วยงานควรให้ความสนใจในการพัฒนาพัฒนาการด้านการเรียนรู้
และปั ญ ญาในเชิงคุณ ภาพ เพื่ อให้เด็ กเติบ โตมาเป็นบุคลากรที่ มีคุ ณ ภาพในการพั ฒ นาประเทศ และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่กลุ่มเด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้า พบว่า การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก มีการดําเนินการในหลายหน่วยงาน แม้จะมีความหลากหลาย แต่ยังไม่เป็นระบบหรือเป็นแนวทางที่เป็นเอกภาพใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาสาเหตุที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ภาวการณ์ขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดของทารก น้ําหนัก
เด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ภาวะโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กที่พ่อแม่ควรส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าต่างแห่งโอกาส ที่เปิดกว้างในช่วงอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี
ซึ่งสําคัญในการพัฒนาสมองเด็ก พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ํากันมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เหล่านี้ล้วนมีความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งสิ้น หากเด็กได้รับการดูแลโดยได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการทางกาย ทางอารมณ์และทางปัญญา ตั้งแต่ ๐ – ๕ ปี อย่างต่อเนื่อง ๙๐% สามารถแก้ปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้าได้ ด้วยวิธี “กิน กอด เล่น เล่า” ซึ่งการกิน หมายถึง การมีโภชนาการที่ดี การกอด คือการสัมผัสเพื่อเสริมความ
อบอุ่นทางจิตใจ เพิ่มเรื่องอาหารใจ การเล่นกับเด็กด้วยของเล่นมีชีวิต และการเล่านิทาน เป็นต้นในปี ๒๕๕๗ จากการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กแรกเกิด – ๕ ปี ทั้งเขตบริการ ๗ จังหวัดในภาคใต้
ฝั่งทะเลอันดามัน ในปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาพบว่า เด็กแรกเกิด – ๕ ปี ทั้งหมดจํานวน ๓๑๕,๕๙๓ คน มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ ๙๒.๖๘ และจํานวนที่ต้องได้รับการดูแล กระตุ้น แก้ไข ร้อยละ ๗.๓๒ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินพัฒนาการเด็ก
ระดับประเทศ (กรมอนามัย ปี ๒๕๕๓) เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กไทยมีพัฒนาการต่ํากว่ามาตรฐาน พบถึงร้อยละ ๓๐ แสดงถึง
จํานวนข้อมูลมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก และในส่วนของจังหวัดกระบี่ เด็กมีพัฒนาการสมวัยถึง ร้อยละ ๙๙ ซึ่งเป็น
ที่น่าสังเกตเช่นเดียวกัน
๑.๒ สาเหตุทที่ ําให้เกิดโครงการนี้
สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแรกเกิด – ๕ ปี โดยเห็น
ว่าการที่สามารถค้นหาเด็กที่พัฒนาการล่าช้าให้ได้เร็วที่สุด เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อแก้ไขและกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีการ
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถเฝ้าระวัง ดูแล ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของตนเอง โดยมี อสม.
เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก ในหมู่บ้านคอยช่วยเหลือ รวมถึงเครื่องมือในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มี

-๔๗คุณภาพที่สามารถใช้ได้ทั้ง พ่อ แม่ อสม. และมีความเชื่อมโยงกับระบบบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ชัดเจน สมาคม
สตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่จึงได้จัดทํ า “โครงการเด็กกระบี่ IQ ดี” ขึ้นเพื่อการขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่สังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย เด็กกระบี่ IQ ดี
โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ไม่เคยดําเนินการในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายนี้มาก่อน มีความสอดคล้องกับ
ทั้งนโยบายแห่งชาติและนโยบายจังหวัดในเรื่องการดูแลแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศูนย์เด็ก
เล็ก เป็นโครงการที่มีส่วนสนับสนุน Thailand ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม โดยการนําโปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ Quantum
GIS หรือ QGIS มาใช้ในโครงการ
๑.๓ ทรัพยากรที่มี ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ
นักขับเคลื่อนทางสังคม (ครู ข.) ๘ อําเภอ ๖๑ พื้นที่/ท้องถิน่ จํานวน ๓๐๕ คน
๑) อําเภอเมือง ๙ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๔๕ คน
๒) อําเภอเกาะลันตา ๖ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๓๐ คน
๓) อําเภอคลองท่อม ๙ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๔๕ คน
๔) อําเภออ่าวลึก
๑๑ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๕๕ คน
๕) อําเภอเหนือคลอง ๙ พืน้ ที่/ท้องถิ่น จํานวน ๔๕ คน
๖) อําเภอเขาพนม
๗ พื้นที่/ท้องถิน่ จํานวน ๓๕ คน
๗) อําเภอลําทับ
๕ พื้นที่/ท้องถิน่ จํานวน ๒๕ คน
๘) อําเภอปลายพระยา ๕ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๒๕ คน
๑.๔ จํานวนเครือข่ายในพืน้ ที่ที่มีส่วนร่วมในโครงการ
มีเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรศาสนา
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการหรือวิชาชีพ รวมถึงการบูรณาการหน่วยงานในการพัฒนาสังคม เช่นกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๑) เพื่อให้ครอบครัว/ผู้ปกครองมีความรู้ในการเฝ้าระวังและสามารถประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด - ๖ ปี
๒) เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคีเครือข่ายเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กและร่วมมือใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - ๖ ปี อย่างมีมาตรฐาน
๓) เพื่อให้เด็กจังหวัดกระบี่ที่ได้รับการประเมินหรือสงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า/ พัฒนาการไม่สมวัยได้เข้าถึง
การส่งเสริม พั ฒ นาการเด็ ก/การกระตุ้ น พั ฒ นาการ โดยได้ รับ การบริก ารแบบไร้รอยต่ อและเป็ น เครือข่ายกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. งบประมาณสนับสนุนโครงการ
งบประมาณดําเนินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๒๖๔,๑๐๐.- บาท
๑) งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจําปี ๒๕๕๖ จํานวน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
๒) งบประมาณจากสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ จํานวน ๔,๑๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการ
๔.๑ นักขับเคลื่อนทางสังคม (ครู ข.) ๘ อําเภอ ๖๑ พื้นที่/ท้องถิ่น จํานวน ๓๐๕ คน
๔.๒ ครอบครัวที่มีลูกอายุแรกเกิด – ๖ ปี ๘ อําเภอ จํานวน ๒๐๐ ครอบครัว
๔.๓ เด็กแรกเกิด – ๖ ปี ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีภาวะสงสัยพัฒนาการล่าช้า จํานวน ๒๐๐ คน

-๔๘๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ รูป แบบและวิ ธี ก ารที่ ใช้ ในการดํ า เนิ น การมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้เชิงสถานการณ์ การประชุมปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวการณ์
ของเด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด การฝึกอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากครู ก สู่ครู ข การลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลทางสังคมทั้งระบบ การบูรณาการหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน) การเลือกพื้นที่รูปธรรมการ
แก้ไขปัญหาและการจัดสวัสดิการสังคม การสรุปและนําเสนอ
๕.๒ การรวบรวมผลการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการติดตามและผลักดันข้อเสนอ
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ องค์กรศาสนา หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
๕.๓ การประสานงานหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อทําการสรุปบทเรียนและติดตาม
ประเมินผล สรุปองค์ความรู้
๕.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะตลอดกระบวนการ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการดําเนิน
โครงการผ่านสื่อต่างๆ
๕.๕ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามหลักการบริหารโครงการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จของโครงการ
๖.๑.๑ ครอบครัว/ผู้ปกครองมีความรู้ในการเฝ้าระวังและสามารถประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กแรก
เกิด – ๖ ปีมากขึ้น
๖.๑.๒ ประชาชนและคนรุ่น ใหม่ได้ รับ ความรู้ค วามเข้ าใจและการให้ ค วามสําคั ญ กับ การส่ งเสริม
พัฒนาการเด็ก รับรู้ขั้นตอน และวิธีการของการส่งเสริมและทดสอบได้อย่างถูกต้อง
๖.๑.๓ เครือข่ ายอาสาสมั ค รจิตอาสามีค วามรู้ค วามเข้าใจ เกิ ดทั กษะและมีความตระหนั กในการ
ส่งเสริมการพัฒนา IQ เด็กร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
๖.๒ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นหลังโครงการสําเร็จ
๖.๒.๑ เกิดนักขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก IQ ดี ขึน้ ในจังหวัดกระบี่ ๑๘๐ คน
๖.๒.๒ เกิดพื้นที่รูปธรรมในการส่งเสริมพัฒนาการ และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางสังคมด้านเด็กแรกเกิด
– ๖ ปี จังหวัดกระบี่
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการในชุมชนพืน้ ที่ เครือข่าย
๖.๓.๑) จากผลการรายงานของกรมสุขภาพจิตได้สํารวจระดับ IQ ของเด็กไทยอายุ ๖-๑๕ ปี พบว่า
จังหวัดกระบี่มีระดับไอคิวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
๖.๓.๒) เด็กแรกเกิด - ๖ ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยได้รับการแก้ไขและกระตุ้นพัฒนาการร้อยละ ๑๐๐
๗.ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
ปัจจัยบวกที่ทาํ ให้โครงการประสบความสําเร็จ
การมีส่วนร่วมของทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานที่เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อทําความเข้าใจสถานการณ์เด็กจังหวัดกระบี่ การมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนในการติดตาม
พัฒนาการเด็ก โดยมีครู ข อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

-๔๙๘. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีสว่ นช่วยพัฒนาสังคม
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา กระบวนการในการพัฒนาระบบการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกระบี่ IQ ดี มีประโยชน์ในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครือข่ายอาสาสมัครจิต
อาสา เนื่องจากได้รับการฝึกทักษะและเกิดความตระหนักในการดําเนินงานเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทําให้มีวิธกี าร
ทํางานและขั้นตอนการทํางานรูปแบบใหม่และปรับระบบสู่การมีส่วนร่วมในการทํางานเพื่อสังคม ชุมชน
๒) โครงการนี้ทําให้ประชาชนและพ่อแม่รุ่นใหม่ได้รับความเข้าใจการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
รับรู้ขั้นตอน และวิธีการของการส่งเสริมและทดสอบได้อย่างถูกต้อง และเกิดความพึงพอใจต่อโครงการ
๓) ครอบครัว/ ผู้ปกครองมีความรูใ้ นการเฝ้าระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด - ๖ ปี มากขึ้น
๔) เกิดนักขับเคลื่อนสังคมจังหวัดกระบี่เพื่อ เด็กกระบี่ IQ ดี อย่างน้อย ๑๘๐ คน
๕) เกิดพื้นที่รปู ธรรมศูนย์ข้อมูลทางสังคมด้านเด็กแรกเกิด – ๖ ปีระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ (เขาครามโมเดล)
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ลักษณะความร่วมมือต่อเนื่องทีเ่ กิดขึ้น
มีการนําเสนอเชิงนโยบายต่อจังหวัดกระบี่ หน่ วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบนํ าไป
ดําเนินการในระดับที่เกี่ยวข้อง
- ข้อเสนอเชิงนโยบาย “เด็กกระบี่ IQ ดี”
- แผนที่ยุทธศาสตร์ เด็กกระบี่ IQ ดี ภายใน ๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) เด็กกระบี่ IQ ดี “แข็งแรง
สมบูรณ์ ไร้โรคภัย”
- แผนการขับเคลื่อน “เด็กกระบี่ IQ ดี” โดยมีฐานคิดจากพัฒนาการดี เริ่มที่นมแม่
๙.๒ ความยั่งยืนของโครงการ
จากการจัดเวทีการมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
การช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เป็นแผนงานที่มีคุณภาพจาก ๓ ภาคส่วน คือ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาควิชาการ
ในระดับจังหวัด ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการต่อจังหวัดกระบี่ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
นําไปดําเนินการในระดับที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย “เด็กกระบี่ IQ ดี”
๑. ส่งเสริมให้แม่มลี กู เมื่ออายุ ๒๐ - ๓๕ ปี
๒. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์
๓. หญิงหลังคลอดทุกคนต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ๖ เดือน
๔. ร้านค้าในหมู่บ้าน/ในชุมชนต้องไม่จําหน่ายนมผสมแก่ทารกแรกเกิด – ๑ ปี
๕. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครอบครัวที่มีลูก ๐-๕ ปี มีหนังสือนิทาน เล่านิทานและเล่นกับลูกทุกวัน
๖. ภาครัฐและท้องถิ่นต้องสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกช่วงวัยอย่างมีระบบ
๗. หนุนเสริมครอบครัวสายใยรักฯ รู้จักมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรักษา
บ้านเรือนให้สะอาด
๘. ส่งเสริมให้ทุกตําบลมีกองทุนสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-๕๐๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑๐.๑ ได้เรียนรู้จากการดําเนินโครงการนี้ เช่น ความรู้ใหม่ ภูมิปัญญา การสร้างเครื่องมือใหม่ๆ
ที่เป็นประโยชน์ในการทํางาน
การเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) บูรณาการในหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่งขาดคนดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มที่ออกจากเรือนจํา เป็นต้น
Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ
นํามาใช้จัดการข้อมูลปฐมภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งาน
ง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ
ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจน สามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลได้
ในรูปแบบแผนที่สามารถเรียกใช้ข้อมูล เวกเตอร์แรสเตอร์ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ
GeoTIFF
๑๐.๒ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึน้ แล้วเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจนถึงปัจจุบนั
๑) ฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นมีประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต่อยอดกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
๒) นําผลที่ได้จากการทําโครงการไปขับเคลื่อนนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
๑๑. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการระยะยาว
โครงการเด็กกระบี่ IQ ดี จะเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากได้มีการขยายผลลักษณะการ
ทํางานแบบเลือกพื้นที่เฉพาะที่จะทําให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างน้อยอําเภอละ ๑ พื้นที่ และครอบคลุมทั้งจังหวัดต่อไป
------------------------------------------

-๕๑โครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
โดย สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
หลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อปลายปี ๒๕๕๗ เป็น
ต้น มา การทํางานเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีการพัฒ นารูปแบบการทํางาน โดยมุ่งขยายการทํางานไปที่หน่วยงาน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอาสาสมัครในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรภาคประชาชน ที่มีความสนใจในการทํางานเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งใน
ท้องถิ่นของตนเองเป็นสําคัญ ด้วยเหตุผลที่ว่าในแต่ละพื้นที่ย่อมมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการเปลี่ยนแปลงและสภาพ
ปัญหาทางสังคม ที่เป็นต้นเหตุสําคัญของการที่ทําให้เกิดคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจะทําให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้า
กับปัญหาและผลกระทบของการมีคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่และการส่งเสริมความเข้าใจ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร
เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานกับคนไร้ที่พึ่ง ดังนั้น สิ่งที่จําเป็นอย่าง
ยิ ่ง คือ การพั ฒ นาบุ ค คล หรื อ เจ้ าหน้ าที่ พนั ก งาน ในหน่ ว ยงาน องค์ ก ร นั้ น ๆ ให้ เข้ าใจถึ งความสํ า คั ญ ของการมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อ เพื่อ นร่วมงาน มีจิต สํานึก ที่ดีต่อ หน่วยงาน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ค วามรับ ผิด ชอบทั้งด้า น
ชีวิตส่วนตัวและการทํางาน ความจําเป็นในการปลูกจิตสํานึกเพื่อให้เกิดทัศนคติต่องานและมีความผูกพันกับหน่วยงาน
องค์กร และกลุ่มเป้าหมาย ที่ตนทํางานอยู่ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทํางานซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จและเป้าหมาย
ของ หน่วยงาน องค์กร ของตนได้ในที่สุด
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และการที่จะนําพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ มา
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับคนไร้ที่พึ่งได้มากที่สุด คือ การลงพื้นที่ไปให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่จะต้อง
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เห็นถึงประโยชน์
ตรงนี้ และเป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วนร่วมผลักดันจนเกิดพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงจัดทําโครงการ
ท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญ ญัติก ารคุ้ม ครองคนไร้ที ่พึ ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อ นํา ร่อ งการฝึก อบรมและ
แลกเปลี่ยนแนวทางการทํางาน กับฝ่ายที่ต้องเกี่ยวข้องในฝ่ายปฏิบัติโดยตรงกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมุ่ งหวังว่าจะนํ าไปสู่ ก ารสร้างความรู้ค วามเข้าใจในกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ ต้ องปฏิ บั ติ งานกั บ ผู้ ใช้ ชีวิต ในที่
สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่งให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะ และเพื่อเชื่อมโยงกับทรัพยากรและบริการทางสังคมที่จะเอื้อต่อการคุ้มครองผู้ที่ประสบปัญหายากลําบากในยุค
สมั ยที่ เปลี่ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้รับ บริการโดยตรงจากพื้ น ที่ ต่ าง ๆ ที่ มี
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดําเนินงานกับ คนไร้ที่พึ่งอยู่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบทบาท
หน้าที่และเครือข่ายการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทํางานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่งทั้งภาครัฐ เอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการทํางานและ
ดูแลคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. เพื่อให้องค์กรชุมชน ท้องถิ่นได้มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวังสังคม

-๕๒๓. เพื่อส่งเสริมการเกิดเครือข่ายการทํางานคนไร้ที่พึ่งของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน เป็นการทํางานในรูปแบบเครือข่าย การส่งต่อ การประสานงานร่วมกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. เพื่อส่งเสริมการทํางานให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. เพื่อสร้างกลไกในการคิดค้นรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องและเหมาะสมแก่ความต้องการของภาครัฐ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ เช่น การรวมกลุ่มดูแล
คนไร้ที่พึ่ง
๓. งบประมาณสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งหมดของโครงการ ๔๓๕,๓๕๐ บาท ได้รับการสนับสนุนจากกองทุ น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบปกติปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๑๘,๗๕๐ บาท ส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนที่ติดตามงานของสมาคมฯ จํานวน ๑๖,๖๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก
เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่พึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประสานงานผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนั้น ๆ เป็น
คนคัดเลือกผู้เข้าร่วม จํานวน ๓๐ คน แบ่งเป็น
๑. เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและนิคมสร้างตนเอง และ
หน่วยงาน พัฒนาสังคมจังหวัด ๑๕ คน
๒. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน ๑๕ คน ใน ๕ จังหวัดดําเนินการ
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดอ่างทอง
- จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดเชียงใหม่ เพราะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีคนไร้ที่พึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ
และสถานคุ้มครองคนที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโมเดลการทํางานที่น่าพัฒนาเรียนรู้ เพราะเป็นสถานคุ้มครองขนาดใหญ่ที่
สามารถขยายผลให้ที่อื่น ๆ ได้เรียนรู้เป็นต้นแบบได้
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพราะเป็ น จั ง หวั ด หน้ า ด่ า น ที่ มี ค นไร้ ที่ พึ่ ง จํ า นวนมาก ที่ เดิ น ทางมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีหน่วยงานของภาครัฐที่มีความเข้มแข็งในการทํางานมาอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ และมีหน่วยงานของภาครัฐทํางาน
มาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการทํางานเฉพาะสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการในกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดอ่างทอง เพราะ เป็นจังหวัดที่มีคนไร้ที่พึ่งมากกว่า ๓,๐๐๐ คน ซึ่งสถานการณ์เป็นเมืองผ่านที่ถูก
มองว่าเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่กลายเป็นจังหวัดที่มีคนไร้ที่พึ่งเป็นจํานวนมาก และมีหน่วยงานของภาครัฐที่มีรูปแบบการ
ทํางานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ที่จะนําไปสู่การพัฒนารูปแบบได้เป็นอย่างดี
จังหวัดจันทบุรี เพราะเป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะรองรับ AEC มีหน่วยงานของรัฐที่มีรูปแบบการ
ทํางานลักษณะพิเศษเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

-๕๓๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑) ประสานงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่
๒) การจัดกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน อบรมตามโครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ โดยใช้กรอบแนวคิด ที่มีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละแห่ง
รวมทั้งหมด ๕ ครั้ง
๓) จัดอบรมเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน จํานวน ๓๐ คน
ความรู้ที่จัดการอบรมประกอบด้วย การทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
หรือคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ คือใคร บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทํางานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือ
คนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญ ญั ติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ชีวิตและความหวังในการทํ างานกับผู้ใช้ชีวิตในที่
สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายกับการทํางานเพื่อผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนไร้ที่พึ่ง การทํางานเป็นทีม
การรู้จักคุณค่าของตนเอง และการวางแผนงานเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ
๔) ติดตามประเมินผลและให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับหน่วยงาน
และพื้นที่แต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
๑) การคัดเลือกพื้นที่โรงเรียนเพื่อดําเนินโครงการ
บางจังหวัดเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ อันเนืองมาจากประสงค์จะให้
ดําเนินการในพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายจํานวนมาก และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดพื้นที่ ปริมาณคนไร้ที่พึ่ง
รูปแบบการจัดบริการ เป็นต้น
๒) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับคนไร้ที่พึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยประสานงานผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนั้น ๆ
เป็นคนคัดเลือกผู้เข้าร่วม จํานวน ๓๐ คน แบ่งเป็น
๑. เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและนิคมสร้างตนเอง และ
หน่วยงาน พัฒนาสังคมจังหวัด ๑๕ คน
๒. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในชุมชน ๑๕ คน จาก ๕ จังหวัดที่กล่าวแล้วข้างต้น
มีการคัดเลือกเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดที่ทําการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่น
ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเข้ามาเป็นเครือข่ายในการทํางาน ในการคุ้มครองดูแลคนไร้ที่พึ่งในชุมชนของท้องถิ่นนั้น ๆ
๓. การวางแผนดําเนินโครงการ
๑) ประสานงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่

-๕๔๒) การจัดกิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน อบรมตามโครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ โดยใช้กรอบแนวคิด ที่มีการพัฒนาและปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่แต่ละ
แห่ง ทั้งหมด ๕ ครั้ง
๓) ติ ด ตามประเมิ น ผลและให้ คํ าปรึ กษาอย่ างต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นารูป แบบที่ เหมาะสมสําหรับ
หน่วยงานแต่ละแห่ง
๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖.๑ การได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในความเป็นจริง
ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ํามันที่สนับสนุนในส่วนของรถตู้ที่ปัจจุบันราคาขั้นต่ําเช่าต่อ
วัน ๑๘๐๐ บาท แต่ได้ส นับ สนุน เพียง ๑๕๐๐ บาท ก็ต้องอาศัย การบริจาคจากประชาชน ในการสนับ สนุน ให้เกิด
กิจกรรม
๖.๒ ค่าอุปกรณ์ในบางส่วนไม่เพียงพอ เช่น กระดาษจัดทําเอกสาร หรือค่าปากกา แฟ้ม เป็นต้น อาศัย
จากโรงแรมที ่จ ัด ขอความสนับ สนุน เป็น อุป กรณ์ หรือ รับ บริจ าคจากประชาชนในบางส่ว นเพิ ่ม เติม ให้เต็ม ตาม
งบประมาณ
๖.๓ วิทยากรกลุ่ม ไม่สามารถขอได้ตามงบประมาณ อาศัยอาสาสมัครในการเข้ามาช่วยแทน
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ทิศทางการดําเนินงาน และการเชื่อมโยงการทํางาน การให้ความดูแล คนไร้ที่พึ่ง เข้าถึงและเข้าใจ
บทบาทของตนเองและเกิดกระบวนการทํางานที่ประสานส่งต่อร่วมกัน รู้จักภาคีเครือข่ายการทํางานเพิ่มมากขึ้น
๗.๒ ผลทีเ่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสิน้ สุด
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตะหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ในส่วนของตนเอง และเกิดการทํางานจิตอาสา
ส่งผลให้เกิดการดูแลกันในท้องถิ่นและการคืนกลับไปสู่การสร้างสวัสดิการในท้องถิ่น มีการลงพื้นที่สํารวจคนในท้องถิ่น
ของตนเองว่าในครอบครัวไหนประสบปัญหาอะไร ลักษณะของปัญหาเข้าเกณฑ์คนไร้ที่พึ่งหรือไม่ เพื่อนํากลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับบริการและสวัสดิการตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๒๕๕๗ เช่น การเกิดการดูแลคนไร้ที่พึ่งที่เป็น
ผู้สูงอายุในชุมชน การรักษาพยาบาลฟรี การเปิดพื้นที่ให้คนด้อยโอกาสหรือคนไร้ที่พึ่งที่ไม่สามารถติดต่อครอบครัว
เครือญาติได้เข้ามาอยู่ในชุมชน หรือพักที่วัดในชุมชน
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
เกิดการสื่อสารที่สร้างความตระหนักรู้ในสังคม ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในหลายด้าน คือ
๑) ใครคือคนไร้ที่พึ่ง การประเมินคัดกรองทําได้ชัดเจน และสามารถมองออกว่าในชุมชนมีคนไร้ที่พึ่ง
หรือไม่ สามารถแยกแยะคนไร้ที่พึ่งกับขอทานออกว่าคนละกลุ่มและระบบการช่วยเหลือแตกต่างกันอย่างไร
๒) เข้าใจพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และรับรู้ช่องทาง ทรัพยากรในการดูแล
ช่วยเหลือ แบ่งปัน และป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้คนไร้ที่พึ่งในท้องถิ่นของตนออกมาสู่ถนน

-๕๕๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๑. ศูน ย์ประสานงานในจังหวัดได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจกระบวนการทํางานกับคนไร้ที่พึ่ง(หลังจาก
บุค ลากรของศูน ย์คุ ้ม ครองคนไร้ที ่พึ ่ง ผ่า นการฝึก อบรมจาก
ส่วนกลาง หรือหน่วยงานภาคเอกชน เช่น มูลนิธิอิสรชน เป็นต้น
เข้า ใจบทบาทตามพระราชบัญ ญัต ิก ารคุ ้ม ครองคนไร้ที ่พึ ่ง พ.ศ.
๒๕๕๗)
๒. เกิดการคิดค้นกระบวนการ กิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม เฝ้าระวังและดูแลคนไร้ที่พึ่งใน
จังหวัดของตนเอง

๓.ส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐกําหนดได้

ท้องถิ่น ฯลฯ (อบต. เทศบาล)
หน่วยงานและบุคลากรท้องถิ่นได้เรียนรู้และทําความเข้าใจกฎ
มายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพิ่มเติม ได้แลกเปลี่ยนและรับรู้บทบาท
หน้าที่จากการได้ร่วมอบรมในครั้งนี้ สามารถนําความรู้กลับไป
ทบทวนกับการทํางานในท้องถิ่นของตนเองได้ เช่น รู้ชัดเจนขึ้น
ว่าใครคือคนไร้ที่พึ่ง กระบวนการช่วยเหลือท้องถิ่นทําอะไรได้
บ้าง การติดตามบ้าน การดูแลสร้างกลุ่มในชุมชน เป็นต้น
ท้อ งถิ ่น มีแ นวทางในการเฝ้า ระวัง ฟื ้น ฟู ดูแ ลคนไร้ที ่พึ ่ง ใน
ท้องถิ่นของตนเอง เช่น กํานันที่ตําบลป่าแดด จ.เชียงใหม่ ได้
มาร่วมแลกเปลี่ยนในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งใน จ.เชียงใหม่มีการ
ได้ริเริ่มให้การดูแลคนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วย ในชุมชนของตนเอง ทาง
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน จึงนําเสนอแนวทางในการ
ทํางานร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียงใหม่ ในการเป็น
พี่เลี้ยงและก่อเกิดศูนย์ระดับท้องถิ่นและชุมชนได้ เป็นต้น
ส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐกําหนด
ได้ เกิดการเฝ้าระวัง การประสานส่งต่อ และการดูแลคนไร้ที่
พึ่งในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
การป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้คนออกมาเป็นคนไร้ที่พึ่ง การลงเข้า
ไปศึกษาสถานการณ์ในชุมชน การสร้างกลุ่มคนไร้ที่พึ่งเพื่อเกิด
การพัฒนา ฟื้นฟู และส่งเสริมอาชีพระดับชุมชน

๔. เกิดกระบวนการทํางานเชิงรุก การเข้าพื้นที่ การส่งเสริมให้คนไร้
ที่พึ่งสามารถเข้าถึงสิทธิที่รัฐกําหนด การประสานส่งต่อ และเป็นพี่
เลี้ยงในการให้ข้อมูลคําแนะนําแก่ท้องถิ่นของตน เพื่อคืนคนไร้ที่พึ่ง
สู่ครอบครัว ชุมชน สังคม การทําระบบฐานข้อมูล
๕.มีที่พักพิงชั่วคราวสําหรับคนไร้ที่พึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน
การดูแลเฝ้าระวังในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น การทํางานร่วมกับ
วัด ชุมชน ในการดูแลคนไร้ที่พึ่งในท้องถิ่น

๘.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลือ่ นนโยบาย
เกิดขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งตามนโยบายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ต้องดําเนินการ เกิดศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามระดับชุมชนตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามภารกิจที่กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการได้กําหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๐ ให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับตําบลอย่างน้อย ๑ ตําบลใน ๑ จังหวัด
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ/ระหว่างดําเนินโครงการ/หลังโครงการเสร็จสิ้น ก่อนเริ่มโครงการ
ได้ประสานงานท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดที่ไปจัดการอบรม เพื่อต่อยอดในการทํางานให้กับ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้เมื่อจบการอบรม เช่น จังหวัดเชียงใหม่เกิดการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระดับชุมชนใน
ต.ป่าแดด จัดสรรในการดูแลคนไร้ที่พึ่ง โดยให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นพี่เลี้ยง เข้ามาต่อยอด
๙.๒ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่อง
การสนับสนุนผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัด และเกิดจิตอาสายินดีไปให้ความรู้ในฐานะวิทยากร เมื่อตําบล ชุมชน
ต้องการที่จะต่อยอด หรือจัดกิจกรรมในท้องถิ่นของตนเอง
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการลงพื้นที่ไป
อบรมสู่ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ทั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพึ่ง อบต. เทศบาล ตําบล
ชุมชน ประชาชน

-๕๖๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้ํา ๆ ของโครงการ
กลุ่ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการสามารถนํา ความรู้ที่ ไ ด้รั บ มาประยุก ต์ใ ช้ กับ การทํา งาน และ
เกิ ดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
- ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ที่ก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนเองทํา คือ การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในชุมชน
ของตนเอง เช่น การรวมตัวกันออมเงิน แต่พอเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและสามารถไป
ดําเนินการต่อได้ที่ท้องถิ่นของตนเอง เช่น อ.สอยดาว ที่นําศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่ง หรือใช้เป็นที่พัก
พิงชั่วคราว
- ชาวบ้านเกิดการยอมรับคนไร้ที่พึ่งมากขึ้น
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.จันทบุรี ก็เกิดเครือข่ายการทํางานขึ้น คนไร้ที่พึ่งที่เป็นชายสามารถไปฝาก
ที่วัดได้ คนไร้ที่พึ่งที่เป็นหญิงสามารถไปฝากไว้กับแม่ชีได้ เป็นต้น
- ศูนย์ฯ สามารถทํางานเชื่อมโยงกับท้องถิ่น และมีทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนขึ้น เช่น ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ ง จ.เชียงใหม่ สามารถต่อยอดให้ เกิดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในตําบลป่าแดดเพื่อศูนย์ที่ พักให้ คนป่วย หรือ
ผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาร่วมอบรมกับทางสมาคมฯ ทําให้เขาได้รู้ทิศทางที่จะเชื่อมประสานงานกัน และ
ทางสมาคมฯ ส่งต่อให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในการลงพื้นที่ไปสานต่อโครงการได้ นอกจากนี้ ก็จะติดตามการทํางาน
ส่งต่อผ่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดต่างๆ ต่อไป พร้อมเป็นโมเดลให้กับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดอื่น ๆ
ที่ไม่ได้รับการอบรมด้วย
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระบบสวัสดิการที่หลากหลาย ต้องเข้ามามีส่วนในมาตรการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมากขึ้น โดยลดการทํางาน
เชิงสงเคราะห์ลง แต่เน้นการทํางานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่มีอยู่ของรัฐให้มากขึ้น หน่วยงานที่ทํางานกับ
กลุ่มคนไร้ที่พึ่งมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๘ ปี อย่าง บ้านมิตรไมตรี ทั้ง ๑๐ แห่ง ที่เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ก้าวหน้า
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่มองแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ ต้องได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบการทํางานอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมสําคัญ ในการทํางานของ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะสามารถเป็นต้นแบบให้หน่วยงานของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคศาสนา และ องค์กรภาคประชาสังคม ที่สนใจเข้ามาใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สวัสดิการ ซึ่งจะเป็นการยกระดับการทํางานให้สอดคล้องกับความหมายที่แท้จริงของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีเจตนาสร้างความมั่นคงให้กับพลเมืองและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ ฉบับที่
คณะกรรมาธิการฯเพิ่งร่างเสร็จ ในมาตรา ๕๙ ที่เน้นว่า พลเมืองทุกคนต้องสามารถได้รับบริการสาธารณะของรัฐอย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมและบริการดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ
ในฐานะที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่โดยตรงในเรื่องของการสร้างระบบสวัสดิการของประเทศภายใต้ พระราชบัญ ญั ติการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีหน้าที่หลักในการคิดค้นส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนจัดสวัสดิการทางสังคมให้บริการแก่พลเมืองของ
ประเทศ จึงไม่สามารถหลีกความรับผิดชอบไปได้ โดยเฉพาะเมื่อนําพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
เข้ามาพิจารณาร่วมด้วยแล้ว จะพบว่า ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดูคล้ายจะหนัก
มากขึ้น แต่หากพิจารณาในรายละเอียดกันดีแล้วจะพบว่า เป็นโอกาสที่จะใช้ในการยกระดับการให้บริการสวัสดิการ
อย่างมืออาชีพมากขึ้น โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานกําลังหลักในการทํางานภายใต้เงื่อนไข

-๕๗ของ พ.ร.บ.ทั้งสอง ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับหลังจากการปรับโครงสร้างภายในใหม่ ตามพระราชบัญญัติของกระทรวงฯ ทําให้
แบ่งบทบาทการทํางานในรูปแบบของกรมต่างๆ ที่มีหน้าที่ ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางมากขึ้น โดยกรมพั ฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ยังดูแลนิคมสร้างตนเองอีกไม่น้อยกว่า ๓๔ จังหวัด ที่เมื่อนําโครงสร้างการทํางานที่เน้นการส่งเสริมการเข้าถึง
สวัสดิการจะสามารถสร้างรูปแบบการทํางานเพื่อนําไปสู่ การพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้อย่างยั่งยืน
โดยการทํ างานอาจจะต้ องเน้ นการทํ างานเชิ งรุก โดยมี ห น่วยงานนวัตกรรมของ กรมพั ฒ นาสังคมและ
สวัสดิการ อย่างบ้านมิตรไมตรี เป็นหน่วยหน้าในการออกไปทํางานกับกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และ
ให้สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครอง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานส่งต่อ เพื่อรับการคุ้มครอง
ฟื้นฟู และพัฒนา ตามลําดับ และเมื่อพบว่า ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ชีวิตโดยปกติได้ในสังคม ก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น
สองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้ที่มีศักยภาพพอที่จะดูแลตนเองได้ และผู้ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ไปตลอดชีวิต โดยกลุ่มแรก
ก็สามารถประสานงานส่งต่อไปยังนิคมสร้างตนเองเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้พื้นที่ภายในนิคมเพื่อสร้างอาชีพต่อไป และกลุ่มที่
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ก็เข้าสู่กระบวนการของสถานสงเคราะห์ต่อไป โดยการทํางานภายใต้กระบวนการดังกล่าว จะลด
ภาระการดูแลคนไร้ที่พึ่งในอนาคตลงมากกว่า ๔๐% แต่จะสามารถมีพลังในการขับเคลื่อนสนับสนุนการทํางานของ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ คืนกลับมาอย่างไม่มีสิ้นสุด เพราะรูปแบบการทํางานแบบส่งเสริมและพัฒนาให้เขาพึงพา
ตนเองได้ โดยมีทางเลือกที่หลากหลาย จะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงฯ และเจตนารมณ์ ของสากลที่มีความมั่นใจว่า ความมั่นคงของ
ประชาชน คือความมั่นคงของชาติ
๑๑. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๑.๑ การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้องดําเนินการตาม
ภารกิจของกระทรวง
๑๑.๒ ผู้บริหารของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง
๑๑.๓ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ท้องถิ่น และชุมชน เป็นต้น
๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๒.๑ การต่อยอดจากโครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.
๒๕๕๗ สมาคมฯ จะจัดทําโครงการในลักษณะพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ และการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของคนไร้ที่พึ่งและที่กฎหมาย
กําหนด ซึ่งจะเป็นการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบคนไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป
๑๒.๒ การจั ด โครงการเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน ที่ ยั ง ไม่ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คนไร้ ที่ พึ่ ง และ
พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องเพิ่มกระบวนการในการฝึกอบรมให้รู้จักคนไร้ที่พึ่งว่าการที่เขา
แยกตัวออกมาจากสังคมเพราะอะไร ปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และกระบวนการฝึกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ต้องนําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่น การให้คําปรึกษา การประเมิน การบําบัดฟื้นฟู การมีส่วนร่วมทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้รู้เข้าใจในตัวคนไร้ที่พึ่งและสามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

-๕๘๑๓. ข้อเสนอแนะ
๑๓.๑ ต่อการดําเนินโครงการในระยะยาว
๑) เนื่องจากปัญหาคนไร้ที่พึ่ง เป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา และเป็นนโยบาย
ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต้องดําเนินการ ดังนั้น การสนับสนุนเงินเพื่อดําเนินโครงการในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
๒) ควรมีการพัฒนาความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมขยายเครือข่าย
การทํางานให้ทั่วถึง ไม่ว่าจะระดับชุมชน ท้องถิ่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นิคมสร้างตนเอง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
และควรมีเวทีที่เขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการทํางานร่วมกันในจังหวัด เพื่อการพัฒนากลไกการทํางานใน
จังหวัดของตนจามกฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
๓) ระบบสวัสดิการที่หลากหลาย ต้องเข้ามามีส่วนในมาตรการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมากขึ้น โดยลด
การทํางานเชิงสงเคราะห์ลง แต่เน้นการทํางานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่มีอยู่ของรัฐให้มากขึ้น
๑๓.๒ ต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ในการจัดทําโครงการ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการดําเนิน
โครงการ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริง

-----------------------------------

-๕๙โครงการการสือ่ สารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน
โดย สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ – ภูเก็ต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสถิติการเก็บข้อมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ พบว่า จํานวนหญิงคลอดบุตร
ที่มีอายุต่ํากว่า ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ ตุลาคม-กันยายน แต่ละปี) มีแนวโน้ม สูงขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ –พ.ศ. ๒๕๕๗
มีจํา นวนหญิง คลอดบุต รที่มีอ ายุต่ํา กว่า ๑๙ ปี มีสัด ส่ว นร้อ ยละต่อ ประชากร ๑,๐๐๐ คน ดัง นี้ ร้อ ยละ ๖๔.๓๖ ,
ร้อ ยละ ๖๘.๑๒ , ร้อยละ ๖๕.๖๖ และ ร้อยละ ๖๖.๐๘ ตามลําดั บ ซึ่งเมื่ อเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขจะอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ ต่อประชากรพันคน แสดงว่าจังหวัดภูเก็ตมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ค่อนข้างมาก สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ – ภูเก็ต ได้ดําเนินโครงการรู้ทันวัยทีน ปี ๒๕๕๖ จัดทําโครงการ
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ในปี ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไขและป้องกันปัญหาวัยรุ่นให้ ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พ ึง
ประสงค์ รวมถึงการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยจัดอบรมครูและนักเรียนและสนับสนุนให้มีการสอนเพศวิถี
ศึก ษารอบด้า นในสถานศึก ษา ภารกิจ ดังกล่าวนี้ได้รับ ความร่วมมือ จากคณะทํางานเพศวิถีศึก ษาจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งมี
สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตเป็นแกนนํา และมีแผนจะดําเนินการต่อเพื่อให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต
ในช่วงเวลา ๒ ปี ที่สมาคมฯ ได้ทํางานเรื่องนี้ พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสําคัญในการช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และผลจากการจัดเวทีประชาคมจังหวัดภูเก็ตประจําปี ๒๕๕๘ เรื่อง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้ข้อสรุปว่าแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนหนึ่งคือ
การที่พ่อแม่ผู้ปกครองรับฟัง เปิดใจ และยอมรับทุกๆ ปัญหาของลูกอันจะทําให้ลูกเกิดความไว้วางใจ ปรึกษาหารือเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในปี ๒๕๕๘ สมาคมฯ จึงเสนอโครงการ การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดภูเก็ต ปี ๒๕๕๘
เป้าประสงค์ของโครงการ คือ
๑. พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงวัยรุ่น ได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใหญ่
กับวัยรุ่นและฝึกการสร้างบทสนทนาเรื่องเพศกับวัยรุ่น
๒. ครอบครัวได้ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนเป็นที่พึ่งพิงของ
บุตรหลานวัยรุ่นได้ เมื่อเกิดปัญหา
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแผนการสนับสนุนในการป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่น และฝึกการสร้างบทสนทนาเรื่องเพศ
กับวัยรุ่น ให้กบั พ่อแม่ ผู้ปกครอง
๒) เพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตลอดจนสารมารถเป็นที่พึ่งพิง
ของบุตรหลายได้เมื่อเกิดปัญหา

๓) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีแผนการสนับสนุนในการป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

-๖๐๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๒๓๓,๒๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท และสมาคมฯ สมทบ
งบประมาณจํานวน ๖๕,๒๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองเยาวชนต้องคดีจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๗
คน
๒) กลุ่มผู้ต้องขังหญิงเรือนจําจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๕ คน
๓) กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองเขต ตําบลสาคู อําเภอถลาง จํานวน ๓๖ คน
๔) กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เขตเทศบาลเมืองกะทู้ จํานวน ๔๓ คน
๕) กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวบ้านบ้านแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา จํานวน ๓๖ คน
๖) กลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จํานวน ๓๘ คน
รวมจํานวน ๒๒๕ คน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจากหลากหลายกลุ่ม เนื่องจากปัญหาการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่น ของทั้งจังหวัดภูเก็ต สมาคมฯ ยังไม่มีข้อมูลว่าเกิดในวัยรุ่นกลุ่มใดมากที่สุด จึงเห็นว่าควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นําความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปขยายผลต่อให้ได้มากที่สุด และสมาคมฯ เห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนสําคัญในการป้องกันและร่วมแก้ปัญหา ร่วมทั้งความยั่งยืนของโครงการ จึงประสานขอความ
ร่วมมือ
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
เทศบาลนครภูเก็ต ตําบลวิชิต และตําบลรัษฎา
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑) ประสานท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ ประสานการติดต่อวิทยากรและ
สถานที่
๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ในเวลา ๒ วัน เนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน การปรับทัศนคติที่ดีเรื่องเพศและทักษะการสื่อสาร และเรื่อง
เพศอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัว กระบวนการอบรมเป็นกิจกรรมกระบวนการ การแนะนําตัวผ่านภาพ การสํารวจชุมชนเพื่อ
ทบทวนสถานการณ์เยาวชนเรื่องเพศในชุมชน กิจกรรมเส้นชีวิต การฝึกทักษะการฟัง การเรียนรู้ความเชื่อและการให้
คุณค่าเรื่องเพศที่แตกต่างกัน อันมีผลต่อการสื่อสารและเลี้ยงดูลูก
๓) สรุปการเรียนรู้ประเมินผล ทําแบบสํารวจและฝึกทักษะการฟังอย่างเป็นมิตร
๔) ติดตามและประเมินผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ
เหตุผลของการเลือกใช้วิธีนี้/ความสอดคล้องของวิธีการกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวมีการสื่อสาร
ในเชิงบวก ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดการยอมรับ การให้โอกาสตนเอง และให้โอกาสเด็กที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ด้านเชิงบวก

-๖๑๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินโครงการ
๒. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ
ขั้นดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
๑. ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ วิทยากร และสถานที่จัดโครงการ
๒.ดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยการจัดการอบรม และสร้างเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีเพื่อช่วยลูกหลานใน
ชุมชน คือ
วันแรก
- แนะนําตัวผ่านภาพ รู้จักกันมากขึ้นและคุ้นเคยกับการแสดงความเห็น/สํารวจความรู้สึกของตนเองต่อ
การเป็นพ่อแม่
- สํารวจชุมชน ทบทวนสถานการณ์เยาวชนในชุมชนของตน/ตระหนักถึงปัญหาที่แวดล้อมเยาวชน
ซึ่งพ่อแม่อาจไม่เท่าทัน โดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องเพศ
- เส้ น ชี วิต เข้าใจว่า ”เรื่องเพศ” คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้ งแต่ เกิ ดจนตายและมี พั ฒ นาการตาม
ธรรมชาติของแต่ละช่วงวัย/เข้าใจว่า”เรื่องเพศมีความหมายมากกว่า “การร่วมเพศ”/ ตระหนักว่า สังคม วัฒนธรรมมีส่วน
ในการกําหนด บทบาท ความคาดหวังในเรื่องเพศของคนแต่ละช่วงวัยและแต่ละเพศ
- เลื อ กข้ าง สํารวจการให้ คุ ณ ค่า ทั ศ นะ และความเชื่อ ของตนเองในเรื่อ งเพศ/เปิ ด ใจรับ ฟั งและ
ตระหนักว่าแต่ละคนอาจมีความเชื่อและให้คุณค่าในเรื่อง เพศแตกต่างกัน วิเคราะห์ผลของความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ
ที่มีต่อการสื่อสารและ เลี้ยงดูลูก
- ย้อนรอยวัยรุ่น ทบทวนความรู้สึกของตนเองในวัยรุ่น และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นวัยรุ่นใน
แต่ละยุคสมัย/วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่น และระบุวิธีการลดช่องว่างในการสื่อสารกับวัยรุ่น
วันทีส่ อง
- ทบทวนการเรียนรู้ของวันแรก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันแรก และสิ่งที่จะนําไป
ปรับใช้ได้
- เรื่องเพศของวัยรุ่นและคําถามเรื่องเพศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และปัญหา
ทางเพศของวัยรุ่น
- เราทําแบบนี้กับลูกบ่อยไหม สํารวจวิธีการสื่อสารของตนเองกับบุตรหลานและคนในครอบครัว/
ตระหนักถึงผลกระทบของการสื่อสารในเชิงลบหรือการตําหนิ/ฝึกการสื่อสาร เชิงบวก ที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการแสดงความ
ห่วงใย/เห็นความสําคัญของการสื่อสารแบบสองทางว่าเป็นผลดีกว่าการสื่อสารแบบทางเดียว
- ฝึกฟังอย่างตั้งใจ ระบุองค์ประกอบของการฟังอย่างตั้งใจ/ฝึกทักษะของการฟังอย่างตั้งใจ/ตระหนักว่า
“ทักษะการฟัง” เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสื่อสารสองทาง และทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
- เจอแบบนี้...ทําอย่างไรดี ฝึกทักษะผ่านสถานการณ์จําลองในการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก /ฝึกการใช้
คําถาม เพื่อเปิดโอกาสให้อธิบายและฝึกท่าทีในการรับฟังอย่างเป็นมิตร
- สรุปการเรียนรู้ ประเมินผล ทําแบบสํารวจ/ทบทวนสํารวจคุณสมบัติที่จําเป็นสําหรับการสื่อสารเรื่องเพศ/
แลกเปลี่ยนความเห็น ความรู้สึกจากการเข้าร่วมอบรม
- พิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับการอบรม และพิธีปิดการอบรม

-๖๒ขั้นติดตามและประเมินผล
๑) สังเกตและการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๓) ติดตามผลภายหลังสิ้นสุดโครงการ
การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
คณะผู้จัดทําโครงการได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปั ญ หาและแนวทางแก้ไขปั ญ หาเด็กและเยาวชน การจัด
กิจกรรมและการอบรม และแนวทางการประเมินผล
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑) ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นและฝึกการสร้ า ง
บทสนทนาเรื่องเพศกับวัยรุ่น
๒) ผู้เข้ารับอบรมได้ร่วมกันรู้วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างจริงจังมากขึ้น
๖.๒ ผลสําเร็จภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ความเข้าใจเกิดการวิเคราะห์ตนเองและสิ่งแวดล้อม และเห็นช่องว่างทางความคิด
และวิถีชีวิตระหว่างคนต่างรุ่นและผลที่ตามมา มีทัศนะเปิดกว้างในเรื่องเพศวิถี และรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนมากขึ้น
จากการได้เห็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และลดการตัดสิน คุณค่า แนวคิดหรือการปฏิบัติที่ต่างจากที่ตนยึดถือ เกิดทักษะ
การสื่อสาร ที่รับฟัง และเรียนรู้ระหว่างกัน และสะดวกใจที่จะพูดเรื่องเพศมากกว่าเดิม
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
หลายหน่ วยงานสนใจที่ จะจัดการอบรม เป็นการขยายเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองที่ จะช่วยกันดูแล
เยาวชนในชุมชน รวมทั้งแนะนําให้มีการจัดการอบรมให้เยาวชน
ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ - ภูเก็ต ได้มีการจัดอบรมแกนนํา
เด็กและเยาวชน (Day Camp : Up to Me) เพื่อให้ความรู้ทางด้านทักษะชีวิต โดยใช้งบประมาณของสมาคมฯ จํานวน
๓๐,๐๐๐ บาท และชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ๒๐,๐๐๐ บาท ในการจัดอบรม จํานวน ๔ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จํานวน ๖๓ คน วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จํานวน ๕๔ คน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดเทพนิมิต จํานวน ๕๘ คน วันที่ ๑๕กรกฎาคม ๒๕๕๙
รุ่นที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนวัดพุทธมงคลนิมิตร จํานวน ๗๐ คน วันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
จากการติดตามกลุ่มพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ผ่านการอบรมให้ความเห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในการ
สื่อสารเรื่องเพศกับบุตรหลานมากขึ้น มีทัศนะเปิดกว้างในเรื่องเพศวิถี และรับฟังความคิดเห็นของบุตรหลานมากขึ้น ได้
เห็ นมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และลดการตัดสินคุณ ค่า แนวคิดหรือการปฏิบัติที่ต่างจากที่เดิม ความสัม พั นธ์ใน
ครอบครัวราบรื่น หน่ วยงานต่ างๆ ให้ ค วามสํ าคั ญ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ในวั ยรุ่นมากขึ้ น ทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน เข้ามาร่วมมือกันมากขึ้น

-๖๓อัตราการตั้งครรภ์และการคลอดของสตรีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี ลดลงจากการติดตาม อัตราการคลอดใน
หญิงอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี ของจังหวัดภูเก็ต จากปี ๒๕๕๕ อัตรา ๖๘.๑๒ : ๑,๐๐๐ ล่าสุด ปี ๒๕๕๙ อัตราเหลือ ๔๓.๕๑ :
๑,๐๐๐ (KPI ๕๐ : ๑,๐๐๐)

ปี
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(ตค. - กพ.)

ข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ต่ํากว่า ๒๐ปี จังหวัดภูเก็ต
จํานวนคลอดทั้งหมด
จํานวนคลอดอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี
ร้อยละ
๙,๓๒๙
๙๖๗
๑๐.๓๖
๙,๓๓๘
๙๕๑
๑๐.๑๘
๙,๑๕๘
๙๓๘
๑๐.๒๔
๘,๙๔๐
๘๕๕
๙.๕๖
๘,๗๐๔
๘๓๒
๙.๕๕
๓,๕๒๘
๓๒๙
๙.๔๒

อัตรา ๑,๐๐๐
๖๘.๑๒
๖๕.๖๖
๕๙.๐๘
๕๒.๐๖
๔๓.๕๑
๑๒.๑๖

๗.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลือ่ นนโยบาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนํานโยบายเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติของ อปท. มีการร่างแผนโครงการ ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดภูเก็ต การสื่อสาร
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง กับบุตรหลานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนเป็น ๑ ใน ๙ ภารกิจหลักของแผนทางสมาคมฯ
ได้มีส่วนร่วมในการร่างแผนเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่อนทําโครงการ ได้ประสานการเสนอโครงการจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างดําเนินโครงการ
- เทศบาลตําบลรัษฎา ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มชาติพันธุ์ บ้านแหลมตุ๊กแก)
- ผู้ใหญ่บ้านบ้านแหลมตุ๊กแก ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมาย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลรัษฎา ประสานเรื่องสถานที่จัดโครงการ
- เรือนจําจังหวัดภูเก็ต ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมายและสถานที่
- ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนแล ะครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมายและสถานที่
- โรงเรียนบ้านสาคู ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมายและสถานที่
- เทศบาลเมืองกะทู้ ประสานเรื่องกลุ่มเป้าหมายและสถานที่
- โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ประสานกลุ่มเป้าหมายและสถานที่
๘.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
- สนับสนุนหลักสูตรการอบรม โดย มูลนิธิแพธทูเฮ็ลท์ (Path to Health)

-๖๔๘.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
- สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องของการจัด
กิจกรรม ระเบียบค่าใช้จ่ายในโครงการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ
๘.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ งซ้ํา ๆ ของโครงการ
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินโครงการ
- ภาพถ่ายทุกกิจกรรมในโครงการ
โครงการนี้จะยั่งยืนถ้ามีผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําท้องถิ่น เห็นความสําคัญของโครงการ
และเชื่อว่าการจัดอบรมแบบนี้จะมีส่วนช่วยการสื่อสารภายในครอบครัวลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่
สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเด็กได้เมื่อเด็กมีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลดความรุนแรงในครอบครัวและ
ช่วยแก้ไขและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และขณะเดียวกันควรมีแผนการเพิ่มวิทยากรพ่อแม่ เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรม
ได้ต่อเนื่อง และสานพลังสร้างเครือข่ายผู้ใหญ่ใจดีที่จะช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนตนเอง
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๙.๑ เป็นโครงการที่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
นํากระบวนการ Experiential Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มาใช้ในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการจึงให้ความสนใจ เกิดการเรียนรู้และนําไปใช้
๙.๒ มีการสะท้อนถึงการใช้ หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
จัดพิมพ์คู่มือพ่อแม่ เปิดใจ ลูกหลาน (รัก) ปลอดภัย เป็นสื่อนวัตกรรมใช้ประกอบการอบรม และแจก
ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นคู่มือ ที่ปรึกษาและแนะนําสถานที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งมีประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
๑๐. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
สมาคมฯมีแนวคิดที่ชัดเจน ในการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และมีการทํางานที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๕ ปี เริ่มจากการระดมความคิดจากผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์ หลายฝ่ายระดม
ทรัพยากรจากพลังเครือข่ายทั้งจากเหล่าสมาชิกของสมาคมฯ และภายนอก วางแผนการทํางานและนําข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าอบรมในโครงการที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการวางแผนการทํางาน ในขณะเดียวกันก็ชักชวนผู้คนรอบข้างให้มา
ช่วยสานงานให้สําเร็จ
๑๐.๒ ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
- ความร่วมมื อจากภาคีเครือข่าย ทั้ งจากภาครัฐ, ประชาสังคม และเอกชน ที่ จะช่วยแก้ไขและ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเยาวชน
- การเห็นความสําคัญของผู้นํา และคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ร่วมมือกันทํางานให้สําเร็จลุล่วง
- หลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ และประสบการณ์
ชีวิต และจําลองสถานการณ์ให้ฝึกปฏิบัติ จึงทําให้ผู้เข้าอบรมประทับใจ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
- การมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน วางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวไว้
- ความต่อเนื่องของการทํางาน และการเอาคําแนะนําและเสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรมมามีส่วนใน
การวางแผนงานต่อไป

-๖๕๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑) สมาคมฯควรปรับบทบาทตนเองจากผู้ดําเนินโครงการ เปลี่ยนเป็นผูใ้ ห้คําปรึกษาในการจัดทําโครงการ
หรือวิทยากร หรือฝ่ายสนับสนุนการทําโครงการ เพื่อเปลี่ยนถ่ายการทํางานสู่คนในชุมชน หรือท้องถิ่นแทน
๒) ในการจัดทําโครงการ ควรมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทําโครงการ รวมถึงการประเมิน
ผลสําเร็จของโครงการ
-----------------------------------

-๖๖-

องค์กรสวัสดิการชุมชน
จํานวน ๔ โครงการ

-๖๗โครงการการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสารเคมี และพันธุพ์ ืช GMO
โดย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วน จังหวัดนครปฐม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วน ตําบล อําเภอ จังหวัด ริเริ่มดําเนินการโดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรตั้งแต่ปี ๒๕๔๖
แต่ ยั งไม่ เป็ น ปึ ก แผ่ น ในระยะเริ่ ม ต้ น มี ส มาชิ ก ในชุ ด แรก ๑๓๑ คน เป็ น กลุ่ ม เกษตรกรตํ าบล เริ่ม ทํ าเกษตรอิ น ทรีย์
จนกระทั่ งปี ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจากหลายหน่วยงานแหล่งเงิน เช่น สสส. อบต. และ พมจ. ต่อมาได้มีการจด
ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พัฒนากิจกรรมขึ้นหลายชนิด ได้แก่การคิดค้นและผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ น้ํายาฆ่าแมลง
พืชจากพืชสมุนไพร น้ํายา EM ๑-๓-๕ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และการจําหน่ายผักปลอดสารพิษ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๐๐ คน
ต่อมาในปี ๒๕๕๙ ประธานชมรมมีความสนใจเกี่ยวกับอันตรายจากพืชสัตว์ตัดต่อพันธุกรรม GMO โดยศึกษาจากเอกสาร /
หนั งสื อ /ตํ ารา จึงแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กับ คณะกรรมการ ๘ คน และมี ค วามคิ ดเห็ น ว่ า ควรให้ ค วามรู้เกี่ย วกั บ
ผลกระทบจากพืชตัดต่อพันธุกรรม GMO แก่สมาชิกของกลุ่ม เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่กระจาย และเพื่อ ให้สมาชิกมี
ความรู้ต่ออันตรายของพืช GMO นอกจากนั้น คณะกรรมการกลุ่มฯ มีความคิดว่าจะช่วยสมาชิกในชุมชนขจัดเศษอาหาร
ในครัวเรือน โดยการทําน้ําหมัก EM ถึงแม้สมาชิกจํานวนหนึ่งจะเคยผ่านการอบรมมาแล้ว แต่เป็นการกระตุ้นให้สนใจเพิ่ม
มากขึ้น จึงจัดทําโครงการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสารเคมี และพันธุ์พืช GMO ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
(๑) เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรทําเกษตรอินทรีย์และรู้จักโทษของสารเคมี
(๒) เพื่อลดต้นทุนการผลิต คนมีสุขภาพแข็งแรง และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๓. งบประมาณ
งบประมาณในการดําเนินโครงการจํานวน ๔๐,๖๐๐ บาท
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวน ๒๕,๖๐๐ บาท
งบประมาณจากกองทุนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วนจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทําการเกษตรในตําบลห้วยด้วนจํานวน ๖๐ คน
(๒) นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) โรงเรียนวัดกงลาด ตําบลห้วยด้วน จํานวน ๔๐ คน
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
(๑) ประธานและคณะกรรมการชมรมฯ เขียนโครงการไปขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม และได้รับอนุมัติ
(๒) คณะกรรมการได้จัดประชุมวางแผนแบ่งงานตามภาระหน้าที่ในกลุ่มคณะกรรมการ โดยแบ่งหน้าที่กันในการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ จัดเวทีการสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยฝ่ายวิชาการทํา
หน้าที่เชิญวิทยากร เป็นต้น
(๓) ติดต่อและประสานไปยังโรงเรียนวัดกงลาด เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.๓ เข้าร่วมอบรมด้วย ๑ วัน
(๔) การฝึกอบรมมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ ๑ จัดที่ ห้องสมุดโรงเรียน วัดกงลาด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

-๖๘วันที่ ๒ แจกพันธุ์มะนาวแป้นบุญเรือง และกิ่งมะกรูดแก่สมาชิกทั้งหมด ๖๐ คน เพื่อทดลองทําการปลูกโดย
ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ จํานวนที่แจกแต่ละคนตั้งแต่ ๑-๕ กิ่ง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่ได้พบในระยะแรกของการดําเนินโครงการ
๑) เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนมีภารกิจในการทําเกษตรของตนเอง จึงทําให้มีบางส่วนเข้าร่วมการอบรมไม่ตรง
เวลา ทําให้คณะกรรมการต้องกลับมาปรับแผนการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาของสมาชิกที่เข้าร่วม
๒) ผู้เข้ารับการอบรมจํานวนหนึ่งมีภารกิจ เช่น มี ภารกิจในครอบครัว ไปพบแพทย์ตามนัด ไม่สามารถร่วม
กิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
๓) ผู้เข้าร่วมอบรมบางคนยังมีทัศนคติที่ไม่เห็นคุณค่าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ยังคงใช้สารเคมีบํารุงรักษาพืช จึงไม่สนใจ
เนื้อหาการฝึกอบรม
๖. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๖.๒ การนําความรู้เกษตรอินทรีย์ไปใช้นั้น กลุ่มเกษตรกรมีบทเรียนเพราะได้ทําการเกษตรอินทรีย์อยู่เดิมแล้ว
และพบว่ายังมี ส มาชิกที่ คงทํ าการเกษตรอิน ทรีย์ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จํานวนหนึ่ ง โดยสามารถแบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม
ตามลักษณะของการทําการเกษตร คือ
๑.ทําเกษตร อินทรีย์ล้วน ๑๑ ครอบครัว
๒.ทําเกษตรอินทรีย์ และใช้ปุ๋ยเคมีผสมบางครั้ง ๓๐ ครอบครัว (ใช้เคมี ๒ ครั้ง)
๓.ทําเกษตร ใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ๒๐ ครอบครัว
๖.๓ เดิมสมาชิกส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า เนื่องจากเชื่อว่าผลผลิตสวย สด และเขียว แต่ปัจจุบันการปลูก
พืชผักที่ใช้รับประทาน ในครอบครัวนั้น สมาชิกมีแปลงผักอินทรีย์แยกไว้สําหรับรับประทาน อันแสดงว่ามีความตระหนัก
ในผลกระทบของปุ๋ยเคมีที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น
๖.๔ เกษตรกรได้รับพันธุ์พืช กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นบุญเรืองและมะกรูดได้นําไปปลูกในครัวเรือน
๗. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
เป็นการเพิ่ มพู นความรู้และสร้างความตระหนักในพิ ษ ภั ยของสารเคมี ช่วยในการเฝ้าระวังในการใช้ปุ๋ยเคมีใน
การเกษตร และมีการเผยแพร่บอกต่อเพื่อป้องกันการบริโภคสารพิษ
๘. ความร่วมมือและความต่อเนื่องของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ /ระหว่างดําเนินโครงการ /หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่อนทําโครงการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วนเพื่อวางแผนดําเนินโครงการ และประสานงานกับสภา
องค์กรชุมชนตําบลห้วยด้วน ในการประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ในตําบลห้วยด้วนเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ
ระหว่างดําเนินโครงการ
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ กองทุนสวัสดิการวันละบาทตําบลห้วยด้วน สภาองค์กรชุมชน
ตําบลห้วยด้วน ชมรมผู้สูงอายุวัดกงลาด-วัดทุ่งกูด ชมรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้างกงลาด หมู่ ๖
และชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและมวลชนในเรื่องสถานที่ บุคลากร และงบประมาณ

-๖๙หลังโครงการเสร็จสิ้น
การขยายผลเป็น การดําเนิน งานในนามของกลุ่มเกษตรกรอิ น ทรีย์ตําบลห้ วยด้วน ที่ มีแผนงานร่วมกับ องค์ กร
เครือข่ายอื่น ดังนี้
- องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยด้วน สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านการทําเกษตรอินทรีย์
- สํ านั ก วั ฒ นธรรมจังหวัด นครปฐม สนั บ สนุ น งบประมาณดํ าเนิ น การขยายพั น ธุ์พื ช จากแนวพระราชดํ าริ
เศรษฐกิจพอเพียง
- มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนําให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (คนปัจจุบัน) ให้ความสําคัญในการทําเกษตรอินทรีย์ และ
คัดเลือกตําบลห้วยด้วนเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการทําเกษตรปลอดภัย
๘.๒ มีหลักฐานแสดงให้เห็นความต่อเนื่องซ้ําๆ ของโครงการ
ปั จ จุ บั น มี ค รอบครั ว ในชุ ม ชนตํ า บลห้ ว ยด้ ว นนํ า รู ป แบบการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ไ ปใช้ ใ นการทํ า เกษตร
ร้อยละ ๒๐ แม้ว่าร้อยละ ๘๐ ยังคงใช้สารเคมี แต่เริ่มให้ความสําคัญโดยมีการผสมผสานการทําเกษตรอินทรีย์ไปด้วยกัน
ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตําบลห้วยด้วนยังคงดําเนินการด้านเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกษตรกร รวมถึงคน
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงปลอดภัยจากสารเคมี ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑๐. ปัจจัยส่งเสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑. ความเป็นหมู่เป็นพวก เป็นพี่เป็นน้องสืบกันมาของสมาชิกชุมชน จึงทําให้สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างเป็น
ธรรมชาติ พร้อมที่จะร่วมมือกัน วัฒนธรรมดั้งเดิมเข้มแข็ง
๒. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ทุกคนสนใจและใส่ใจต่อการดําเนินโครงการ
๓. การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๑.๑ การจั ด กิ จ กรรมทางการเกษตร ไม่ ส ามารถประเมิ น ผลในระยะเวลาอั น สั้ น ได้ ผลของโครงการนี้ ต่ อ
เนื่องมาจากการดําเนินงานในอดีต
๑๑.๒ การดําเนินการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป จากเดิมเกษตรกรให้ความสําคัญกับรายได้
จากการขายผลิตผลมากกว่าการคํานึงถึงภาวะสุขภาพของผู้บริโภค แต่ปัจจุบันสมาชิกให้ความสนใจเพิ่มขึ้นและตระหนัก
ถึงการบริโภคสารพิษจากเกษตรกระแสหลักมากขึ้น

-๗๐โครงการอนุรกั ษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ภูไท
ตําบลห้องแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
โดย ชมรมผู้สูงอายุตําบลห้องแซง จังหวัดยโสธร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ด้ ว ยชุ ม ชนในตํ าบลห้ อ งแซง อํ าเภอเลิ งนกทา จั งหวัด ยโสธร มี ป ระวัติ ค วามเป็ น มาในฐานะชุ ม ชนที่ มี
ศิลปวัฒนธรรมมาจากชนเผ่าภูไท เป็นชุมชน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเกี่ยวกับการพูด การแต่งกาย การละเล่นต่างๆ เช่น
การลําเลาะตูบ ลงช่วง เข็นฝ้าย การฟ้อนภูไท การลําภูไทย การตีกองตุ้ม การแพทย์แผนโบราณที่นําภูมิปัญญามาใช้ใน
การรักษา ด้วยวิถีของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวภูไท แต่เนื่องจากชุมชนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามามีผลกระทบกับวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนตําบลห้อง
แซง เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเผ่าภูมิไทย ประกอบกับคนในชุมชนต้องออกไปหางาน
ทํ า ที่ อื่ น ทํ า ให้ ค รอบครั ว ขาดความอบอุ่ น ลู ก หลานต้ อ งฝากให้ อ ยู่ ในความปกครองของปู่ ย่ า ตายาย ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ความสัมพันธ์กับพ่อแม่เหินห่างจากกัน ชมรมผู้สูงอายุห้องแซงเห็นคุณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของเผ่าภูไทย จึงได้จัดทํา
โครงการดังกล่าวโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านตําบลหนองแซ โดย
เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้เห็นความสําคัญต่อการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเกิด
ทักษะในการนําภูมิปัญญาไปสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้สูงอายุเป็นวิทยากร กิจกรรมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน คือการฝึกอาชีพทอสื่อกก และสานกระติ๊บข้าวด้วยกก เพื่อให้เยาวชนนําไปปฏิบัติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
รักษาอัตลักษณ์ของชาวภูไทในชุมชนห้องแซงต่อไป
เป้าประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไทได้รับการสืบสานและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนโดยการส่งต่อจากผู้สูงอายุที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ ผ่านรูปแบบฐานการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้
และทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไทได้รับการสืบสานและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
๒.๒ เพื่อปลูกจิตสํานึกสู่เด็กและเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๖๐,๔๑๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๘,๙๑๐ บาท และชมรมฯ สมทบ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามสี จํานวน ๒,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน ประชาชนทัว่ ไป และผูส้ ูงอายุที่เป็นคลังปัญญาในตําบลห้องแซง รวมจํานวน ๙๐ คน

-๗๑การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน
เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ และสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุใน ๑๙ หมู่บ้าน ตําบลห้องแซง และ
ผู้เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
วัดป่าจันทวนาราม ตําบลห้องแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
สาเหตุที่เลือกวิธีการนี้ในการดําเนินโครงการ เพื่อต้องการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
เผ่าภูไทที่อยู่ในตําบลห้องแซง
กระบวนการดําเนินงาน มีดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อคณะทํางาน (คณะกรรมการชมรม
ผู้บริหารโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และเทศบาลตําบล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินโครงการ
๒. ดําเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่นภูไท ทั้งหมด ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย
- กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไท ๖ ฐาน ให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ การนวดแผนไทย
สมุนไพร หมอลํา จักสาน การทําพานบายศรี/ขันหมากเบ็ง และประวัติเผ่าภูไท-ห้องแซง
- กิจกรรมฝึกอบรมการทอเสื่อกก ผู้สนใจ ๑๕ คน เด็กและเยาวชน ๑๕ คน เข้าร่วมการเรียนรู้ใน
โครงการ
- กิจกรรมฝึกอบรมการสานกระติ๊บข้าวด้วยกก ผู้สนใจ ๑๕ คน เด็กและเยาวชน ๑๕ คน
๓. จัดกิจกรรมแสดงผลงาน ณ วัดป่าจันทวนาราม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนําผลงานที่ผ่านการดําเนิน
กิจกรรมตามข้อ ๒ มาแสดง
๔. กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ
๕.๒ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
ก่อนดําเนินกิจกรรมโครงการ ได้มีการรวบรวมวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ของคนภูไทมาเลือกเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑. กลุ่มร่วมกิจกรรม ทั้งผู้สนใจและเด็กและเยาวชน มีความสนใจในการทํากิจกรรม และสามารถนําไป
สืบสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ เกิดการปลูกจิตสํานึกของการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของคนเผ่าภูไทจากคน
รุ่นก่อนสู่คนรุ่นลูกและรุ่นต่อไป
๒. เกิดการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน เป็นกําลังในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของคนเผ่าภูไท
๓. กลุ่มเป้าหมายสามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นไปใช้ในการเสร้าง
อาชีพเสริม และอาชีพหลักในครอบครัวของตนต่อไป

-๗๒๖.๒ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑. เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนเผ่าภูไทต่อไป
๒. กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
๓. เกิดการพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ การสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายของการทอผ้าภูไท และพัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าภูไท เช่น ยามใส่ของ ปกหนังสือ กระเป๋า
๔. รายได้ที่ได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าภูไท ส่วนหนึ่งได้นํามาจัดต้องกองทุนเพื่อเป็นสวัสดิการ
สังคมให้กับกลุ่มสมาชิกและผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๕. จากการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในการดูแลเด็กและเยาวชนตามแบบของคนภูไทย ทําให้เกิดการ
ทํางานจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
๖. เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านลวดลายผ้าโบราณไปยังคนรุ่นต่อไป
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนเผ่าภูไทโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร ในด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ด้านภาษา ด้านการจักสาน การทอผ้า การสานกระติ๊บข้าวด้วยกก เป็นต้น
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
- เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนเผ่าภูไท การเลี้ยงดูบุตรหลาน การรักษา
ภาษาดั้งเดิมของคนเผ่าภูไท การจักสาน เป็นต้น
- ทําให้คนในชุมชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยผ่านการทํางานร่วมกันของผู้สูงอายุและกลุ่ม
เด็ก เยาวชน
- เป็นการส่งเสริมและสร้างงานเชิงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน
๗.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลือ่ นนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนเผ่าภูไท เช่น การ
จัดทําวิดีทัศน์ สะพายกล้อง ท่องยโสธร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของจังหวัด และยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการ
ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมที่กฎหมายกําหนด
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ผู้นําชุมชน ประชาชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รับรู้ และตระหนักถึงการ
ขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจของชมรม เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน และให้ความร่วมมือในทุกขั้นตอนกิจกรรม
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๘.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนงาน
กิจกรรม จัดกิจกรรมในมิติต่างๆ ตามบทบาทภารกิจในพื้นที่ตําบลห้องแซง โดยบูรณาการร่วมกับงานของชมรมผู้สูงอายุ
ตําบลห้องแซงอย่างต่อเนื่อง

-๗๓๘.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ส่วนราชการต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนงานในชุมชนตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานพื้นที่ของชมรมผู้สูงอายุตําบลห้องแซง และชมรมฯ
ก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในพื้นที่อําเภอ ตําบลต่างๆ มากมาย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น โครงการ
อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นภูไทห้องแซง ความร่วมมือดังกล่าวทําให้เกิดการศึกษาและวิจัยเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนห้องแซงเพื่อการพึ่งตนเองบนฐานทุนทางสังคม การออกแบบเพื่ออนุรักษ์เผ่าภูไทย เป็นต้น
ซึ่งเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย พระ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มทอผ้า กลุ่มวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน
และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๘.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าํ ๆ ของโครงการ
เช่น โครงการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูไทห้องแซง เกิดการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนห้องแซงเพื่อการพึ่งตนเองบนฐานทุนทางสังคม การเดินแบบอนุรักษ์เผ่าภูไทย โครงการถนนคนเดิน ภูไท
ห้องแซง โครงการถนนคนเดิน วิถีภูไท เป็นต้น
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
๙.๑ เป็นโครงการที่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางานเชิงบูรณาการ
กระบวนการในการขับเคลื่อนงานของชมรมผู้สูงอายุตําบลห้องแซง เป็นการทํางานในเชิงบูรณาการ
กับทุกภาคีเครือข่าย ด้านความคิดริเริ่ม เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบของการจัดงานที่เสนอการจัดทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใน
มิติวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนและประสบผลสําเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากคนในชุมชนและเครือข่ายทุกระดับ ส่งผลให้คน
ในชุมชนตระหนักถึงการทํางานด้านการพัฒนาชุมชน คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์อาวุโส อันเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อคนในชุมชนเอง
๙.๒ การขับเคลื่อนงานของชมรมฯ ในกิจกรรมต่างๆ เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบแนวคิดใน
การทํางานที่ชัดเจน ทําได้จริงและสอดคล้องต่อนโยบายด้านการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน สร้างกระบวนการทํางานที่เป็นระบบ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้าง
และพัฒนากลไกการทํางานของเครือข่ายในทุกระดับ ส่งผลให้เครือข่ายและชมรมฯมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้กับชุมชนอย่างเต็มที่ เกิดประโยชน์ในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
๑๐. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการชมรมฯ เป็นการดําเนินงานทั้งในเชิงปฏิบัติการและงานวิชาการควบคู่กันไป
สู่การพัฒนาโครงการ นํามาซึ่งการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ให้ยกระดับขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและทุกภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้การยอมรับ
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการที่สําคัญ คือ ชมรมมีกระบวนการในการคิด วิเคราะห์
ขั้นตอนในการขับเคลื่อนงานตามแนวทางของชมรมฯ มีการแสวงหาเครือข่ายในการทํางานด้านการพัฒนาทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับพื้นที่

-๗๔๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๑.๑ ผลจากโครงการ ชมรมฯจะได้ มี ก ารต่ อ ยอดโดยเชื่ อ มกั บ การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนภูไท และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมิให้สูญหาย
๑๑.๒ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าภูไทเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ
๑๑.๓ ทําให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
---------------------------------------

-๗๕โครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุตําบลประตูป่า
โดย ชมรมผู้สูงอายุประตูป่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสภาพปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ พบว่า ตําบลประตูป่า อ.เมือง จ.ลําพูน มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
๖๐ ปี ขึ้นไปเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุจํานวนทั้งสิ้น ๘๑๙ คน แยกเป็นชายจํานวน ๓๖๔ คน และหญิงจํานวน ๔๕๕ คน
ชมรมผู้สูงอายุประตูป่าเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ สมาชิกภายในกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อให้ตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุพบว่า คณะกรรมการบางส่วนยังขาด
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งผู้นําชุมชนยังให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุน้อยไป และในปัจจุบันพบว่า
มีผู้สูงอายุติดเตียงเพิ่มมากขึ้นในชุมชน เนื่องจากบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
ทั้งในด้านการกินอยู่และการใช้ชีวิต รวมถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ภายในชุมชน
หรือที่สามารถปลูกได้เองในการช่วยป้องกันและรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เป็นเบื้องต้น
ดังนั้น ชมรมฯจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและอบรมการดูแลสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบล
ประตูป่า เพื่อสร้างสุข สร้างสุขภาพ สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุตําบลประตูป่า และสร้างขวัญ กําลังใจ เพื่อเป็นพลังในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ และการดูแลตนเองแก่ผู้สูงอายุตําบลประตูป่า
เป้ าประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุตําบลประตูป่ามีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการป้องกันรักษาโรค รวมทั้งมีการสร้างเครือข่าย
ดูแลผู้สูงอายุตําบลประตูป่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
อย่างรวดเร็วในจังหวัดลําพูนและในภาคเหนือโดยรวม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตําบลประตูป่า มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพรพื้นบ้านใน
การป้องกันและรักษาโรค
๒. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลประตูป่า
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุตําบลประตูป่า
๔. เพื่อให้ผู้สูงอายุตําบลประตูป่ามีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๑๑๕,๔๘๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๖๕,๔๘๐ บาท และได้รับการสมทบ
งบประมาณจากเทศบาลตําบลประตูป่า จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท และจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.ประตูป่า
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุตําบลประตูป่า ผู้นําชุมชน จํานวน ๙ หมู่บ้าน รวม ๘๐ คน

-๗๖๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
เทศบาลตําบลประตูป่า ตําบลประตูป่า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
การเลือกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุดูแลกันและกัน และ
การเลือกพื้นที่ดําเนินการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับสมทบจากเทศบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลดังกล่าว
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและขยายเครือข่ายจิตอาสาดูแลกันและกัน สาเหตุที่เลือกวิธีการนี้ในการ
ดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการขยายความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย คือ เทศบาลตําบลประตูป่า โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจําตําบลประตูป่า อาสาสมัครหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตําบลประตูป่า
ในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตําบลประตูป่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่เน้นความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการทํางานจิตอาสาช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันโดยผู้สูงอายุด้วยกันเองในการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้สูงอายุที่บ้าน ที่เน้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยการใช้
สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมา และการออกกําลังกายเพื่อลดการไปรับการ
รักษาโรคที่โรงพยาบาลเบื้องต้น
กระบวนการดําเนินงาน มีดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลประตูป่า เพื่อวางแนวทางการดําเนินโครงการ
๒. ประชุมเพื่อรับสมัครตัวแทนผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน และออกกําหนดการในการออกเยี่ยมบ้าน และ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน โดยขับเคลื่อนงานร่วมกับกลุ่ม อสม.ตําบลประตูป่า
๓. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลประตูป่า การดูแลสุขภาพตนเอง
และการช่วยเหลือตนเอง
๔. ออกเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองและ
การให้กําลังใจซึ่งกันและกัน
๕. ประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน และหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการต่อไป
๖. รายงานผลการดําเนินงาน
๕.๒ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีการอบรมเพื่ อให้ มีความตระหนั กในการดู แลสุ ขภาพด้ วยตนเอง
เบื้องต้นก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.ประตูป่า สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์และสมุนไพรในการป้องกันและ
รักษาโรคเบื้องต้น รวมทั้งการออกกําลังกายมากขึ้น มีการแนะนําและแบ่งปันผลผลิตกันในการปลูกพืชสมุนไพรในบ้าน
ของตนเอง
ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองมีการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น มีความตื่นตัวและเห็นความสําคัญของภาคีเครือข่ายในการร่วมมือกัน
ทํากิจกรรมในชุมชนของตนเอง มีการพัฒนาตนเอง หาความรู้จากพืชสมุนไพรใช้ในการป้องกันและรักษาโรค ส่งเสริมให้มี
การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ สร้างจิตอาสาที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เฉพาะอย่างยิ่งในยามเจ็บป่วย เช่น มีการแบ่งปัน
พืชสมุนไพร การเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

-๗๗กระบวนการทํางานมีการจัดการและวางแผน โดยเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการเสียสละ มีจิตอาสา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นความต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ไม่ได้รับ
งบประมาณอย่างต่อเนื่องก็สามารถดําเนินการต่อเนื่องได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการทอดกฐินผ้าป่า ฯลฯ
๖. ปัญหาและการแก้ไข
ความเข้าใจปัญหาและความเห็นอกเห็นใจกันอันเป็นทุนทางสังคมในพื้นที่ ทําให้การทํางานจิตอาสาเป็นไป
ได้ราบรื่น ไม่มีปัญหา
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการแพทย์และสมุนไพร สามารถดูแลสุขภาพตนเองเป็นเบื้องต้นและถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นได้ด้วย
๒. เกิดภาคีเครือข่ายที่ไปขอจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําพูน
๓. ผู้สูงอายุมีขวัญและกําลังใจดี เกิดจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง
๗.๒ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑. ผู้สูงอายุตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ชุมชนมีความตื่นตัวในด้านการออกกําลังกายและ
การปลูกและใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันรักษาโรคเบื้องต้นอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้วย
๒. ผู้ป่วยติดเตียงมีสถิติลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ปี ๒๕๕๘ มี ๒๒ คน, ปี ๒๕๕๙ มี ๑๓ คน และปี ๒๕๖๐
มี ๖ คน)
๓. อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงมากตามลําดับ (ปี ๒๕๕๘ ๒๒%, ปี ๒๕๕๙
๒๓.๒๐%, และปี ๒๕๖๐ ๒๕.๓๕% แต่จํานวนผู้สูงอายุที่ไปรับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลลดลง
๔. เกิดการขยายภาคีเครือข่ายในการทํางานด้านผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น คือ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ และ
โรงเรียนอื่นๆ ในตําบลประตูป่า
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑. เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนโดยการขยายและมีบทบาทของภาคีเครือข่าย เช่น หน่วยงานองค์กร
ของรัฐ โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุแบบจิตอาสาและถ่ายทอดสู่เยาวชน
หน่วยงานอื่นในพื้นที่
๒. ผูส้ ูงอายุในตําบลประตูป่ามีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีญาติ บุตรหลาน และเครือข่ายจิตอาสาคอย
ดูแลอย่างใกล้ชิดตามคําสอนที่สืบทอดกันมาว่า “สิ่งดียังคงไว้”
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
๑. เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายอย่างดีมากในการทํากิจกรรมเพื่อดูแลสวัสดิการและสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในตําบลประตูป่า
๒. มีการระดมทุนเข้ามาช่วยเหลือชมรมผูส้ ูงอายุตําบลประตูป่าด้วยตนเองจากทรัพยากรชุมชน เช่น
การทอดกฐินและผ้าป่า โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

-๗๘๓. สามารถลดสถิติผู้สูงอายุเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาจาก รพ.สต.ประตูป่าและลดสถิติผู้ป่วยติดเตียง
รวมทั้งจํานวนป่วยรายใหม่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
๔. มีการปลูกพืชสมุนไพรทุกครัวเรือนเพื่อใช้ป้องกันรักษาโรคในเบื้องต้น
๘.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลือ่ นนโยบาย
เป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบจิตอาสาเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้สงู อายุ
ในตําบลประตูป่าและโดยทั่วไป รวมทั้งนําไปสู่การสืบทอดทุนทางสังคม วัฒนธรรม ในการดูแลกันและกันอย่างยั่งยืน
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่อน ระหว่าง และหลังโครงการเสร็จสิ้น ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลําพูน เทศบาลตําบลประตูป่า ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประตูป่า ชมรม
อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลประตูป่า และสภาวัฒนธรรมตําบลประตูป่า โรงเรียน ครู และผู้ปกครองในเขตพื้นที่
๙.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
๑. ได้รับการสนับสนุนในการระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้เข้าชมรมจากหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน
๒. มีการขยายเครือข่ายในการร่วมมือทํางานอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่
เข้าร่วม
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
มีจํานวนอาสาสมัครแกนนําเด็กและเยาวชนเข้ามีส่วนร่วมในโครงการเพิ่มขึ้น
๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าํ ๆ ของโครงการ
๑. เกิดศูนย์ผู้สูงอายุตําบลประตูป่า
๒. เกิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้สมุนไพรไทย ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากเทศบาลตําบลประตูป่า
๓. เกิดโครงการการดูแลสุขภาพและการรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยการสนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐
บาท จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อจัดทําโครงการขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประตูป่า
ความยั่งยืนของโครงการข้างต้น เกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มี
รายได้เสริมจากงานฝีมือจากภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในโรงเรียน ขยายงานในรูปแบบจิตอาสา
ก่อเกิดเครือข่ายใหม่ ได้แก่ ลูกหลานของผู้สูงอายุที่อยู่แวดล้อมในครอบครัวและชุมชน สามารถระดมทุนเองได้และเกิด
โครงการใหม่ๆ เช่น โครงการยาดี ฯลฯ
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการรวมตัวของภาคีเครือข่ายในรูปแบบจิตอาสาที่ทํางานด้าน
ผู้สูงอายุ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในด้านการดูแลผู้สงู อายุในตําบลประตูป่าซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็นตัวอย่างที่ดีของการทํางานแบบประชารัฐ

-๗๙๑๑. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๑.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
มีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคม วัฒนธรรม มาปรับใช้ในการดําเนินโครงการ
๑๑.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการที่สําคัญ คือ
๑. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ดินดํา น้ําชุ่ม เป็นแหล่งผลิตพืชผักสวนครัวและผลไม้ของจังหวัด
ลําพูนที่ใหญ่ที่สุด ทําให้มีทรัพยากรด้านพืชสมุนไพรที่นํามาป้องกันและรักษาโรคอย่างมากมาย
๒. ความร่วมมือและบทบาทของภาคีเครือข่ายจิตอาสาที่เข้มแข็ง
๓. ประชากรในพื้นที่สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่ายองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายดํารงชีวิตอย่างพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความเสียสละ สามัคคีสมานฉันท์ รักชาติ รักพวกพ้องและภูมิลําเนา นับเป็น
ทุนทางสังคมที่ยังแข็งแกร่งอยู่แม้ในปัจจุบัน
๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๒.๑ การใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรักสามัคคีภาคภูมิใจ ในการสืบทอดจาก
ชนเผ่ายองร่วมกัน ทําให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันในการดําเนินงานแบบจิตอาสา ก่อให้เกิดความผูกพัน เสียสละ ที่สืบทอด
กันมาอย่างต่อเนื่อง
๑๒.๒ ความสามารถในการดํารงสังคมแบบเครือญาติ ทําให้เกิดความผูกพันทั้งกับบุคคลและภูมิลําเนา
การโยกย้าย ทิ้งถิ่นเกิดขึ้นยาก เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และกระตือรือร้นในความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีคุณูปการด้วยความเข้าใจปัญหาและจริงใจในการแก้ไข
๑๒.๓ การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคีทั้งในชุมชนและจากภายนอก มีผลในการเพิ่มพูนกําลังใจ
และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ร่วมมือปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการสืบสานเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การใช้ศิลปะในการถักทอ จักสาน ผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น
จักสานไม้ไผ่มาเป็นโคมไฟฟ้า นําใบเตยมาถักทอห่อหุ้มมะกรูดเพื่อใช้กําจัดกลิ่นและแมลงในรถ ในห้องสุขา หรือการนําผ้า
ฝ้าย ผ้าไหมที่ผลิตด้วยมือ มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาตัดเย็บเสื้อผ้าแบบทันสมัยเพื่อสวมใส่ในการทํางานและการออกงาน
สังคม ฯลฯ
---------------------------------

-๘๐โครงการพัฒนาผูน้ ําขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมแบบยั่งยืน
หน่วยงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ตําบลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย มีประชากร จํานวน ๕,๒๔๐ คน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม มีองค์กรต่าง ๆ ในตําบลหลายองค์กรที่มีพลังและเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทํางานชุมชน แต่มี
ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนฯเพียง ๘๖๕ คน ใน ๑๑ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐ ของประชากรใน
พื้นที่ การดําเนินโครงการใช้เวลาพัฒนาการเรียนรู้ถึง ๕ ปี ปัจจุบันพบว่า ชุมชนตําบลจอมหมอกแก้ว มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะต้องได้รับการดูแลการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยไม่คํานึงว่ากลุ่มเป้าหมายใดจะเป็นภาระต่อกันและ
กัน ในปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สังคมมีแนวโน้มจะขาดความสมดุลในการดูแลรับผิดชอบ
กลุ่มวัยแรงงานทุกภาคส่วนจะต้องรับภาระหนักขึ้น และยังมีกลุ่มเป้าหมายต่างๆอีกมากในสังคมชุมชน ที่จะต้องได้รับ
การดูแล ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างถ้วนหน้า ประกอบกับนโยบายด้านสวัสดิการสังคม ต้องการให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมเข้าร่วมจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงยั่งยืน ในพื้นที่ที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้เฉกเช่นในอดีต ซึ่งหากมี
การสร้างความเข้าใจใช้เครือข่ายองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน ให้ทุกกลุ่มเข้าใจ รวมพลังเข้าร่วมจัดสวัสดิการก็จะเป็นการแก้ไขปัญหา
สังคมได้อย่างยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนสังคม
การดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบของการช่วยเหลือสงเคราะห์ของรัฐ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า ยังไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสํานึก
ในการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามวิถีชีวิตของคนไทยเช่นในอดีต จําเป็นอย่างยิ่งต้องนําหลักการพัฒนา “บวร”
(บ้าน วัด โรงเรียน) กลับมาใช้ เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสังคมที่จําเป็น โดยใช้ผู้นําจิตอาสา ที่จัดตั้งในชุมชน เข้ามาช่วย
ขับเคลื่อนพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึง ยั่งยืน ให้ผู้นําในชุมชนทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กว้างขวาง สนองความต้องการตามบริบทของพื้นที่เป็นสําคัญ
ผู้นําในชุมชนท้องถิ่น ที่ผ่านการคัดเลือกจากคนในชุมชน ให้มาทํางานเป็นผู้นํา ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสา ที่มีมาก
ในชุมชนหมู่บ้าน ตามหน่วยงาน หากนํามาพัฒนา สร้างความเข้าใจ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน
ทุกด้าน โดยใช้กองบุญวันละบาท เริ่มต้นให้เต็มพื้นที่ สร้างและพัฒนาให้เป็นกองทุนจัดสวัสดิการรวม ก็จะเข้มแข็งยั่งยืน
และก้าวหน้า จากการทํางาน พบข้อจํากัดว่ามีปัญหาสมาชิกไม่เพิ่ม เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจ จากเวทีเรียนรู้
หลายครั้งผ่านมา ต่างมีมติให้สร้างและพัฒนาผู้นํา เข้ามาขับเคลื่อน บูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเต็มรูปแบบ
โดยภาคประชาสังคม ภาครัฐและ อปท ส่งเสริมสนับสนุน ตามหน้าที่จะสามารถจัดสวัสดิการได้ทั่วถึง ยั่งยืน ตรงกับความ
ต้องการได้
กองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น ตําบลจอมหมอกแก้ว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
โดยรวมพลังของผู้นําหลัก คือ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) และผู้นํา ตามหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้นําจิตสาธารณะที่ภาค
ประชาสังคมเลือกเข้ามาหลายด้าน อาทิ ทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การเมืองภาคพลเมือง สภาเกษตรกร เกษตรกร
สตรี ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จิตอาสาจากหน่วยงาน เช่น อสม. อผส. อพม. ทสม. อป.พร.
อพป. ตํารวจบ้าน สมาชิก ศส.ปชต. สมาชิก ศูนย์การเมืองภาคพลเมืองและยกย่องมอบให้ผู้สูงอายุ เป็นพี่เลี้ยงหรือทํา
หน้าที่ เป็นโค้ช ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

-๘๑๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อพัฒนาให้ความรู้ ผู้นําทุกองค์กรในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน
๒.๒ เพื่อเป็นต้นแบบในเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชน ให้เข้ามาร่วมจัดสวัสดิการให้กับชุมชน
๓. งบประมาณโครงการ
เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารจัดการและดําเนินโครงการ จํานวน ๑๔๙,๑๐๐ บาท จําแนกได้ดังนี้
๓.๑ เป็นงบประมาณที่รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวน ๑๒๑,๓๓๐ บาท
๓.๒ เป็นเงินสมทบ ๒๗,๗๗๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกโดยผู้นําท้องที่ คือ กํานัน ผญ.บ. ผช.ผญ.บ. สอบ.ต. ผู้นํากลุ่มองค์กรต่าง ๆ คือ
ผู้สูงอายุ คนทํางาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กองทุนต่างๆในหมู่บ้าน คนพิการ เด็กและเยาวชน สมาชิกธนาคารความดี
โดยมีกรรมการสวัสดิการหมู่บ้านจัดประชุมคัดเลือกแกนนํามาแต่ละกลุ่ม ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓-๕ คน ผลการ
คัดเลือก
๑. ผู้นํากลุ่มผู้สูงอายุ
หมู่บ้านละ ๒ คน รวม ๒๒ คน
๒. ผู้นํากลุ่มวัยทํางาน
หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๕๕ คน
๓. ผู้นําเด็กและเยาวชน
หมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๓๓ คน
๔. ผู้นํากลุ่มองค์กรผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ
หมู่บ้านละ ๓ คน รวม ๓๓ คน
๕. กํานัน ผญบ. ผู้ช่วย ผญ.บ. สอบ.ต.
หมู่บ้านละ ๕ คน รวม ๕๕ คน
๖. ผู้นําอพม. อสม. การเมืองภาคพลเมือง กกต. ศาสนา หมู่บ้านละ ๔ คน รวม ๔๔ คน
รวมทั้งสิ้น
๒๔๒ คน
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
๑) สํานักงานกองทุนสวัสดิการฯ ตําบลจอหมอกแก้ว เพื่อเตรียมการ จัดทําโครงการ ประสานงาน พัฒนา
ผู้นํา และติดตามประเมินผลโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒) ณ ศาลาวัดทุ่งโห้ง เพื่ออบรมและพัฒ นาการจัดสวัส ดิการสังคมต่อกลุ่ม เป้าหมาย วัน ที่ ๒๘ – ๒๙
เมษายน ๒๕๕๙
๓) ณ ศาลาวัดท่าต้นตัน เพื่ออบรมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมต่อกลุ่มเป้าหมาย วันที่ ๒๙ – ๓๐
เมษายน ๒๕๕๕๙ ซึ่งทั้ง ๒ จุด (แห่ง) รวมระยะเวลาดําเนินการ ๔ วัน
หมายเหตุ : การอบรมและพัฒ นาการจัด สวัส ดิก ารสังคมต่อ กลุ ่ม เป้า หมายทั ้ง ๒ จุด (แห่ง) ได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลง
ระยะเวลาดําเนินโครงการ จากกําหนดไว้เดิม ระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากตรงกับฤดูการ
เก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จึงมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนดําเนินการที่กําหนดไว้เดิม
ซีงได้รับ อนุมัติจาก พมจ. แล้ว และการเปลี่ยนแปลงแผนดําเนินงานดังกล่าว ซึ่งไม่มีผ ลกระทบต่อสาระสําคัญ ของ
โครงการ
๕. กระบวนการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕.๑ กระบวนการและขั้นตอนดําเนินงาน
๑) พัฒนาส่งเสริมความรู้แก่ผู้นําทุกองค์กรในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

-๘๒๒) เชื ่อ มโยงเครือ ข่า ยองค์ก รต่า งๆในชุม ชน ให้เข้า มาร่ว มจัด สวัส ดิก ารให้ก ับ ชุม ชน เป็ น การ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบของภาคประชาสังคมตําบลจัดสวัสดิการสังคมยั่งยืน
๓) กิจกรรมโครงการ ใช้การให้ความรู้แบบวิทยากรกระบวนการ ใช้สื่อ ตั้งประเด็น แบ่งกลุ่ม ค้นหา
แนวทางสรุป และนําเสนอ (รายงานระดมสมองของกลุ่ม) ทําการเปิดเวที ๒ จุดๆละ ๒ วัน มีกิจกรรม/เนื้อหารายระ
เอียดดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ วันที่หนึ่ง คณะวิทยากรกระบวนการ แบ่งกลุ่มตามประเด็น
- รายงาน ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคม กองทุนสวัสดิการคืออะไร สวัสดิการสังคมที่ควร
จัดองค์กรภาคประชาสังคมในตําบล บทบาทหน้าที่จัดสวัสดิการให้สังคมชุมชน
- การจัดสวัสดิการ จัดอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข ใครจัด ภาคประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร?
แนวทางการจัดสวัสดิการของชุมชนที่ยั่งยืน
- แบ่งกลุ่ม หาความต้องการ สวัสดิการที่สังคมในตําบลหมู่บ้าน/ สรุปความต้องการ
กิจกรรมที่ ๒ วันที่สอง คณะวิทยากรกระบวนการดําเนินการ
- ชมวีดีทัศน์ การจัดสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืนโดยภาคประชาชน และสรุปผล
- แบ่งกลุ่มฯเพื่อหาแนวทาง การเชื่อมโยงการทํางาน แนวทางการทํางานจัดสวัสดิการสังคม
- นําเสนอแนวทางของกลุ่ม สรุปแนวทาง,มอบภารกิจ
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการสังคม (MOU) ของผู้นําองค์กร กลุ่มที่
เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน ๑๕ กลุ่ม/ องค์กร ชมรมผู้สูงอายุตําบล สภาเกษตรกรตําบล กลุ่มอาสาสมัคร อสม.,อพม,อพปร.,
กองทุนหมู่บ้าน/กองทุนอื่นๆ กองทุนพัฒนาสตรี กลุ่มคนพิการผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสมาชิกธนาคารความดี กลุ่มการเมือง
ภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง กํานัน,ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญ.บ. สอบ.ต. ผู้นําเครือข่ายวัฒนธรรมตําบล และองค์กร
ศาสนา
๕.๒ การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
๑) มีรายละเอียดกิจกรรม เวลาปฏิบัติ และการกําหนดผู้รับผิดชอบ
- ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๐-๖๑ ซึ่งสอดคล้องกับแผนของกระทรวงฯ
๒) มีรายละเอียดผลการดําเนินงานส่งให้กองทุนตามกําหนด
- จํานวนสมาชิก เพิ่มขึ้น จากเดิม ๕๐๐ กว่า คน ปัจจุบัน มี ๑,๐๑๔ คน
๓) มีการทํางานตามแนวทางของโครงการอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดเวที ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทําแผน “ขับเคลื่อนพัฒนาผู้นําเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนจัดการตนเองของอําเภอแม่ลาว” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเทศบาลตําบลป่าก่อดํา, โดย
เชื่อมโยงกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, สภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๔) ระยะเวลาดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับการสนับสนุนเงินทุนให้กับองค์กร
- มีความเหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ๒ วัน แต่หากจะเป็นโครงการต่อเนื่องใช้
ระยะยาว มีเงินทุนสนับสนุน มากขึ้นจะบังเกิดผลดียิ่งขึ้น และสามารถถอดบทเรียน เพื่อเป็นโครงการต้นแบบได้
๕) มีการรายงานประเมินผลและนําผลประเมินไปปรับในการพัฒนาโครงการ
มีการนําผลการประเมินไปปรับในการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการกําหนดให้ “กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน” เป็นแหล่งเงินทุน(กองบุญตําบล)ที่จะใช้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการทํางานพัฒนาสังคมในด้านต่างๆของเครือข่าย
จิตอาสาภาคประชาสังคมในทุกด้าน และนําไปสู่การพัฒนาให้กองทุนสวัสดิการฯมีระบบในการพึ่งพาตนเองได้หากไม่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

-๘๓๕.๓ ปัญหาและอุปสรรค
๑) เบื ้อ งต้น พบว่า กระแสการยอมรับ ยัง เป็น ไปในทางลบ โดยเฉพาะศัก ยภาพการจัด การจาก
หน่ว ยงานภาครัฐ และองค์ก รภาคประชาชน ปัญ หาดังกล่าวได้รับ การสื่อ สารให้เกิด ความเข้า ใจในระเบีย บสํ านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กําหนดการทํางานแบบมีส่วนร่วม
และบทบาทภาคประชาสังคมในการทํางานเพื่อสังคม จึงทําให้เกิดความเข้าในเจตนารมณ์โครงการ
๒) มีการปรับเปลี่ยนตัวกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ได้เปลี่ยนจํานวนกลุ่มเป้าหมายไปในทางลดลง จึงจําเป็นต้อง
คัดเลือกตัวกลุ่มเป้าหมายใหม่มาทดแทน ให้สามารถดําเนินโครงการบรรลุเป้าหมายได้ต่อไป
๓) มีปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากกรณีข้อตกลงร่วม (MOU) ไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
ตามวาระที่กําหนด เนื่องจากผู้นํา (กํานัน) ที่ได้รับมอบหมายให้ยกร่าง ติดภารกิจสําคัญเพื่อเตรียมงานพิธีเฉลิมฉลอง
พระธาตุจอมหมอกแก้ว จึงมอบหมายตัวแทน แต่ที่ประชุม เห็นพร้อมกัน ว่าเพื่อสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ควรปรับกระบวนการจัดทําข้อตกลงในรูปแบบการให้คํามั่นสัญญา(คําปฏิญาณ) ต่อหน้าพระประธานแทน
๖. ผลสําเร็จโครงการ
๖.๑ ผลผลิต
๑) เกิดคณะกรรมการ ที่มาจากแกนนําในชุมชน หมู่บ้าน กํานัน ผญ.บ. ผช.ผญ.บ. สอบ.ต. แกนนํา
ผู้สูงอายุ แกนนํากลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กองทุนหมู่บ้าน กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนต่างๆในหมู่บ้าน คนพิการ
เยาวชน,สมาชิกธนาคารความดี แกนนําอพม. อสม. การเมืองภาคพลเมือง อาสากกต. ศาสนา และวัฒนธรรม
๒) มีแผนปฏิบัติงานพัฒนาตําบลแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบการทํางาน การขับเคลื่อนกลไกในขุมขนตําบล
จอมหมอกแก้วเป็นระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการนําร่องในการเป็นกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับตําบล
๖.๒ ผลลัพธ์
๑) มีประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนเข้าเพิ่มขึ้น จาก ๘๖๕ คน เป็น ๑,๓๑๕ คน เพิ่มขึ้น ๔๕๐
คน จากเดิมเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๙
๒) เริ่ม มี ทิศ ทาง และพลังชุม ชนในความเอื้ออาทร การเกื้อกูล ทําบุญ วันละบาท และแนวคิดจัดตั้ง
กองทุนเพื่อจัดสวัสดิการของชุมชน อย่างกว้างขวาง
๓) ผลการเรียนรู้ (ฝึกอบรม) จากการดําเนินโครงการ ส่งผลให้สังคมระดับผู้นําเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญการรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนตัวเอง ทําให้เกิดผลที่ตามมาในรูปแบบต่างๆที่จะมีผลดีต่อสังคมชุมชน
๖.๓ ผลกระทบ
- จากผลการดําเนินโครงการ ทําให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น การเรียนรู้และพัฒนาผู้นําจากครอบครัว
ต่าง ๆ ผู้นําในครอบครัวเกิดการตื่นตัวและเห็นความสําคัญ ต่อการจัดสวัสดิการชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ภาค
พลเมือ ง องค์ ก รภาครัฐ เอกชน เห็ น ความสํ าคัญ ของการจั ด สวัส ดิ ก ารเพื่ อ ดูแ ลคนในชุม ชนกัน เอง และยิน ดีให้ ก าร
สนับสนุน เช่น โครงการโรงเรียนพลเมือง องค์กรเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดเชียงราย สถาบัน
พระปกเกล้า เป็นต้น

-๘๔๗.ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๑) สร้างจิตสํานึกให้เป็นสังคมจิตบริการ เสียสละ ใช้องค์ความรู้ ความถนัดช่วยชุมชนและสังคม ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมแก้ไข ป้องกัน ในหลายๆด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การดูแลและตรวจสุขภาพ แนะนํา
การปฏิบัติตน การกําจัดลูกน้ําและยุงลาย การดูแลผู้สูงอายุ ให้ความรู้การขยายพันธุ์พืช สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้เสริม
เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาค่าเบี้ยเลี้ยงชีพไม่เพียงพอ เป็นต้น
๒) สร้างภาวะผู้นําเพิ่มขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ คือผู้นําที่ผ่านโครงการได้เรียนรู้ การพัฒนาจิตสํานึกของการให้
การแบ่งปันช่วยเหลือสังคมที่ทุกคนสามารถทําได้ โดยเริ่มพัฒนาจากตนเอง ไปสู่คนใน ครอบครัว ชุมชน ตําบลต่อไป
และคาดหวังว่าทุกคนจะสร้างผู้นําทางด้านจิตอาสา อย่างน้อย ๓ -๕ คน กับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด
๓) ปัจจัยสําคัญ ที่ช่วยผลักดันให้โครงการเกิดแห่งความสําเร็จ คือความป็นตําบลที่มีต้นทุนทางสังคมสูง มีการ
จัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคมจํานวนมาก เป็นพื้นที่ต้นแบบของการทดลองและนําร่องในหลายโครงการและกิจกรรม เช่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลจอมหมอกแก้ว ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งตําบล (ศส.ปชต) ศูนย์สุขภาวะชุมชน ยุติธรรมตําบล กลุ่มอาสาสมัครด้านต่างๆ เป็นต้น ทุกกลุ่มและองค์กรมี
เจตจํานงเพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สร้างพลังภาคประชาสังคมให้ รู้ รัก สามัคคี มีพลังเฉกเช่นในอดีต
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่องและความยั่งยืนของโครงการ
๑) มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน อาทิ กองทุนหมู่บ้าน ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กร จิตอาสา
ต่างๆ อสม. อผส. การเมืองภาคพลเมือง อาสา กกต.ฯลฯ
๒) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ บุคคล อาสาสมัคร แกนนํา สมาชิกของ อสม. ทสม. อาสา กกต. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล (ศส.ปชต.) สมาชิก การเมืองภาคพลเมือง แกนนําเกษตรกร ให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินโครงการ
๓) เตรียมแผนงานโครงการรองรับในปี ๒๕๖๑ เพื่อสานต่อ ต่อยอดโครงการ การบูรณาการสร้างความเข้มแข็ง
องค์กรเครือข่าย ผู้นําจิตอาสา องค์กรชุมชน อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ความเป็น
พลเมือง ความเข้าใจในเรื่อง ผู้นํา สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ของตําบล เตรียมความพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันพระปกเกล้า ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนพลเมือง และจะร่วมบูรณาการการทํางาน พัฒนาเป็นองค์กรหลัก
ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองอําเภอ ศส.ปชต. เป็นต้น และชุมชนมีความคาดหวังในเป้าหมายสูงสุดกับผู้นําคนรุ่นใหม่ใน
๑๑ หมู่บ้าน และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้นําสร้างสุขภาวะตําบล เป็นการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และปัญญา
จิตใจสูง เพื่อเตรียมผลักดันขอรับการสนับสนุนจาก สสส. ต่อไป
๔) โครงการพัฒนาผู้นําขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแบบยั่งยืน ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการฯ ให้เป็น
โครงการนําร่องต้นแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล นอกจากการได้รับความร่วมมือแล้ว ความต่อเนื่องและความ
ยั่งยืน โครงการ จําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องนําเสนอแผนปฏิบัติการพั ฒ นาสังคมตําบลจอมหมอกแก้ว ซึ่ งถือเป็นสั ญ ญา
ประชาคมระดับตําบล ขับเคลื่อนสู่กรอบระดับนโยบาย และยุทธศาสตร์ต่อไป
๙. ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
๑) เป็นโครงการที่เกิดจากการนําแนวคิด กองทุน (กองบุญ) ที่ดําเนินการพัฒนาและเรียนรู้ มาเป็นระยะเวลา ๕
ปี การนําแนวคิดการช่วยเหลือเอื้ออาทรตามบริบทหรือวิถีชีวิตพึ่งตนเองเฉกเช่นในอดีต การนําหลักการพัฒนา *บวร*
(บ้าน วัด โรงเรียน) โดยการอบรมและพัฒนาผู้นําเป็นกลไกขับเคลื่อน
๒) อุดมการณ์ *ผ้าป่าสร้างคน(สังคม)* แทนการสร้างวัตถุ

-๘๕๓) การทํางานแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) และบทบาทภาคประชาสังคมในการทํางานเพื่อสังคม ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๕๘
๔) ความร่วมมือร่วมใจอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วน เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของโครงการนี้
๑๐. ศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
๑) มี ค วามยื น หยุ่ น และการแก้ ไขปั ญ หาเฉพาะหน้ าได้ อ ย่ างเเหมาะสม ซึ่ งไม่ ก ระทบต่ อวัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายโครงการ
๒) แผนงาน กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ละเอียดและชัดเจน
๑๑. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการระยะยาว
๑. ด้านความร่วมมือ ที่ต่อเนื่อง
- งานด้านการพัฒนา การพัฒนาคน พัฒนาความคิด,พัฒนาจิตใจ เป็นเรื่องสําคัญมากที่สุด ต้องทํา
ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านอื่น ๆ กระบวนการพัฒนามีมากมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องใช้เวลา และต้องใช้
หลายองค์กรเครือข่าย ช่วยสนับสนุนขับเคลื่อน
ปัญหา คือคนกลุ่มเป้าหมายแรก ที่ต้องการได้แก่ เยาวชนและคนวัยทํางาน คือกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญ
ซึ่งจะรับหน้าที่จัดสวัสดิการให้สังคมในอนาคต กลุ่มที่ ๒ คือ ผู้สูงวัย,คนพิการ,ผู้ด้อยโอกาส ที่ชุมชนต้องร่วมมือกันดูแลใน
เชิงป้องกันเพื่อลดความเป็นภาระให้คนอื่น เน้นการกลับมาหาวิธีช่วยเหลือตนเอง พึ่งพาตนเอง พัฒนาให้ชุมชนเน้นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและเน้นการทํางานร่วมกันที่ยั่งยืนกว่าการให้การสงเคราะห์เพียงปัจจัย วัตถุ ซึ่งเป็นการสงเคราะห์
ระยะสั้น
ข้อเสนอแนะ. รัฐควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาจิตอาสา,จิตสาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม
ในกลุ่ ม เยาวชน คนวั ยทํ างานให้ ม ากขึ้ น โดยจั ด สรรสวัส ดิ ก ารให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ มี จิ ต อาสาให้ ม ากขึ้ น เช่ น การจั ด
ค่าตอบแทน,ค่าพาหนะ,รางวัลจิตอาสาพัฒนาสังคม, เป็นต้น เพราะจิตอาสากลุ่มต่าง ๆ นี้สามารถเข้ามาช่วยจัดสวัสดิการ
ให้สังคมและแบ่งเบาภาระหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทุกด้าน และช่วยให้การขับเคลื่อนงานด้านจัดสวัสดิการสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายการพัฒนาสวัสดิการสังคมของชาติ
---------------------------------------------------------------------------------

-๘๖-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน ๓ โครงการ

-๘๗โครงการค่ายทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญหา พัฒนานักสื่อสารเยาวชน
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน อําเภอทับสะแก จังหวัดคีรีขันธ์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การใช้สารเสพติด การชกต่อยทะเลาะวิวาท การออกจากสถานศึกษาก่อน
เกณฑ์ การจับกลุ่มมั่วสุม ไม่มีงานทํา หรือไม่อยากทํางาน เป็นปัญหาของเยาวชนในปัจจุบันที่ส่งผลโดยตรงต่อทุกภาค
ส่วนของสังคมและส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ สร้างความหนักใจให้กับผู้ใหญ่และคนในครอบครัว จากการทํางาน
ที่เข้มข้นและใกล้ชิดกับเยาวชน องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน พบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออก
ตามกระแสนิยมของวัยรุ่น กระทําตามเพื่อน ต้องการที่จะแสดงออกถึงความเป็นอัตตาในรูปแบบที่ผิด และในอีกมุมหนึ่ง
เป็นการกระทําที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าเยาวชนไม่มีทางเลือก ไม่ได้มีทางออกที่หลากหลาย ไม่มีพื้นที่หรือการทํากิจกรรมใน
เชิงสร้างสรรค์ วัยรุ่นมักใช้ต้นแบบจากบุคคลที่เรียกว่า “หัวโจก” นําไปสู่การมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง
ในการประชุมสามัญประจําปี ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ สภาเด็กและเยาวชนตําบลเขาล้าน
ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเสนอแนวความคิดเพื่อจัดกิจกรรมตามความสนใจ เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการ
สร้างแกนนําระดับเยาวชนที่เป็นตัวแทนของเด็กในวัยเดียวกัน จากการสังเกตพฤติกรรมทําให้พบว่า เด็กและเยาวชนต่างก็
มีแนวความคิดที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนสังคม ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ จากการที่ต้นแบบเยาวชนได้รับ
มอบหมายให้เดินทางไปอบรมการเป็น DJ TEEN ทําให้เด็กเยาวชนอีกหลายคนเกิดแรงบันดาลใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ในการ
เป็นแกนนําของแต่ละชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเองที่กําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และได้ร่วมกัน
เสนอแผนกิจกรรมในเรื่องของการเข้าค่ายเรียนรู้และผลิตสื่อที่ตรงตามความต้องการ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้านใน
ฐานะหน่วยงานด้านการปกครองท้องถิ่นที่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงมีความ
ประสงค์ ที่ จ ะสนั บ สนุ น กิ จ กรรมตามความต้ อ งการของเด็ ก โดยมี เป้ า หมายร่ วมกั น พั ฒ นาให้ เยาวชนได้ ใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ การแสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญ หาเพื่อให้ ประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีมี
ความสุข สังคมมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ของโครงการ
๑. เด็กและเยาวชนได้ฝึกการเป็นนักจัดรายการวิทยุ เข้าใจระบบการออกอากาศรายการวิทยุ เรียนรู้การจัด
รายการและสามารถทดลองผลิตสปอตรายการวิทยุ และทดลองออกอากาศจริงในสถานีวิทยุที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยนักจัดรายการมืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับ และเก็บหลักฐานการเรียนรู้กลับมายังพื้นที่จัดโครงการ
๒. สามารถค้นหาคําตอบในประเด็นปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศที่ตนสนใจจากศูนย์ให้คําปรึกษาปัญหา
วัยรุ่นในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
๓. เด็กและเยาวชนได้ใช้ทักษะทางความคิดเพื่อสร้างพล็อตเรื่องหนังสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ผลิตและถ่ายทําเป็นหนังสือเพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ สร้างความตระหนักและความเข้าใจที่
ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว บันทึกลงแผ่น DVD
๔. เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถผ่านกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ คิดค้นการแสดงสําหรับใช้ใน
การต้อนรับผู้มาเยือนพื้นที่ตําบลเขาล้าน

-๘๘๕. เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์ตรงใน ๔ ประเด็น
๕.๑ ภารกิจการสร้างข่าวลือ
๕.๒ ภารกิจการขอคําปรึกษาจากสถานพยาบาล/ร้านจําหน่ายยา
๕.๓ ภารกิจการซื้อถุงยางในร้านสะดวกซื้อ
๕.๔ ภารกิจการขอคําปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ ความรัก และต้องการทางออกหรือทางเลือกที่เหมาะสม
ในการจัดการปัญหา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น เรื่องของการใช้ยาเสพติด การมั่วสุม การลักขโมย การมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น ปัญหาการออกจากโรงเรียนก่อนเกณฑ์ที่กําหนด โดยใช้การอบรมสร้างแกนนําเพื่อเป็นกระบอกเสียงในชุมชนจาก
เยาวชนสู่เยาวชน
๒.๒ สร้างแรงบั นดาลใจ สร้างทางเลือกที่ถูกต้ อง และให้ ค วามรู้ที่ เหมาะสม ติดอาวุธทางปั ญ ญาให้แ ก่
เยาวชนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
๒.๓ สร้างกิจกรรมในเชิงบวกตามความต้องการ เพื่อนําไปสู่การปรับแนวคิด และทัศนคติเพื่อการก้าวข้าม
ไปสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๖๔,๕๕๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๖๒,๕๐๐ บาท และองค์กรฯ สมทบ
งบประมาณ จํานวน ๒,๐๕๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนจาก ๑๐ หมู่บ้านในตําบลเขาล้าน รวมจํานวน ๖๐ คน
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
ตําบลเขาล้าน อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
จัดการอบรมในรูปแบบค่ายความรู้และการเสริมทักษะชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งค่ายทักษะ
ชีวิตฯ ดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้คิดรูปแบบของกิจกรรมในค่าย และองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาล้านและภาคีเครือข่าย จะทําหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนกําหนดขึ้น
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
จะมีการแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น ๓ กลุ่ม และมอบหมายภารกิจฟิชโช ซึ่งเป็นความลับในระดับ
FBI (หมายถึงภารกิจลับที่เด็กแต่ละกลุม่ ได้รบั และเด็กแต่ละกลุม่ จะไม่ทราบภารกิจลับของเด็กกลุม่ อื่นและแต่ละกลุ่มจะ
เฉลยภารกิจลับดังกล่าวในวันสุดท้ายของกิจกรรม เพื่อคลายปมประเด็นปัญหาและความสงสัยของทุกภารกิจของแต่ละกลุ่ม
ตามที่ได้รบั มอบหมาย) ภารกิจลับมีดังนี้

-๘๙กลุ่มที่ ๑ มอบหมายภารกิจให้เดินทางโดยรถตู้ไปยังสถานีวิทยุมิควันไลฟ์สเตย์ชั่น (นางฟ้าคีรีขันธ์)
สถานีวิทยุที่มีชื่อเสียงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเรียนรู้การจัดรายการวิทยุทดลองออกอากาศ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บันทึกเดโม่(Demo)การออกอากาศเพื่อนําหลักฐานเทปการออกอากาศกลับมาที่ฐาน หลังจากนั้นให้
เดินทางไปโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตามหาร้อยตํารวจโทหญิงวลัยลักษณ์ แก้วมีศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการให้คําปรึกษาปัญหาวัยรุ่น ทําการสัมภาษณ์ตั้งประเด็นคําถามอย่างน้อยคนละ ๑ คําถาม แล้วนํา
คําตอบมายังค่าย โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้คอยอํานวยความสะดวกและให้คําปรึกษาที่จําเป็นในการทํากิจกรรม
กลุ่มที่ ๒ มอบหมายภารกิจเกี่ยวกับการให้เด็กผลิตหนังสั้น โดยมีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้สถานที่ค่ายฝึกอบรมในการถ่ายทํา ใช้โทรศัพท์ในระบบสมาร์ทโฟนถ่ายทํา แล้วนํามาตัดต่อ
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจากองค์การบริหารส่วนตําบลในพื้นที่ข้างเคียงเป็นผู้ให้คําแนะนําและ
เก็บเป็นความลับของภารกิจ
กลุ่มที่ ๓ แบ่งกลุ่มออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย และมอบหมายภารกิจดังนี้
- กลุ่มย่อยที่ ๑ ให้เยาวชนคิดการแสดงทางวัฒนธรรมประจําตําบลซึ่งจะใช้เป็นเอกลักษณ์
ประจําตําบล ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้คิดค้นหาวัสดุอุปกรณ์ และฝึกซ้อม เพื่อนํามาเฉลยภารกิจในวันรุ่งขึ้น และ
บันทึกการแสดงไว้เป็นหลักฐาน โดยมีประธาน อสม. ตําบลเขาล้านเป็นพี่เลี้ยงในการทําภารกิจครั้งนี้
- กลุ่ม ย่ อยที่ ๒ มอบหมายภารกิ จให้ เยาวชนเพื่ อเรียนรู้การใช้ ชีวิตจากประสบการณ์ จริง
ภายใต้สถานการณ์จําลอง จํานวน ๔ สถานการณ์ ดังนี้
๑) สถานการณ์การสร้างข่าวลือ โดยการปล่อยข่าวลือว่าผู้เข้าอบรมที่ได้รับมอบหมายโจทย์
เป็นเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แล้วพยายามสื่อสารให้เกิดการกระจายข่าวในค่ายให้เพื่อนๆ ทราบ เพื่อ
สังเกตพฤติกรรมของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒) สถานการณ์การซื้อถุงยางในร้านสะดวกซื้อ โดยให้ นาย ก.เป็นผู้ซื้อถุงยาง และให้นาย ข.
เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติภารกิจโดยเป็นความลับไม่ให้แต่ละคนล่วงรู้
๓) สถานการณ์การขอคําแนะนําเรื่องเพศจากสถานพยาบาล/ร้านจําหน่ายยา โดยให้เยาวชน
ปลอมตัวเป็นแฟนกันแล้วเข้าไปขอคําปรึกษาปัญหาสุขภาวะทางเพศ การขอซื้อยาคุมกําหนด และอีกคนหนึ่งเป็นผู้สังเกต
และถ่ายวีดีโอบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย
๔) สถานการณ์ขอคําปรึกษาจากผู้ทํางานด้านเด็กและเยาวชน โดยให้เยาวชนปลอมตัวเป็น
แฟนกัน จําลองสถานการณ์ว่ามีมรสุมชีวิตต้องการหาทางออก โดยเข้าไปขอคําปรึกษาว่าฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ ฝ่ายชายต้อง
แยกทางไปทํางานในต่างจังหวัด หาทางออกไม่ได้จึงมาขอคําแนะนําและให้คําปรึกษา โดยผู้ให้คําปรึกษาเป็นครูที่ดุและ
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในค่ายนี้ และไม่ทราบถึงภารกิจนี้เช่นกัน
ในวันสุดท้ายของกิจกรรมได้ให้เด็กทุกกลุ่มนําภารกิจของตนมาเฉลยต่อที่ประชุม คลายปม
ประเด็นปัญหาและความสงสัยของทุกภารกิจของแต่ละกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑) มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๖๙ คน
๒) เด็กและเยาวชนได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น เช่น เรื่องของการใช้
ยาเสพติดด้วยการสร้างพล็อตเรื่องและถ่ายทํ าหนังสั้นในชื่อเรื่อง “เด็กกินท่ อมก็มีหัวใจ” สามารถรับชมได้ในระบบ
YOUTOBE

-๙๐๓) เด็กสามารถคิดค้นการแสดงและถ่ายทําเป็น MV ในชื่อชุดการแสดง “ระบําเยาวชนคนดี ๔ ภาค ปี
ที่ ๑” สามารถรับชมได้ในระบบ YOUTOBE
๔) ประเด็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เด็กได้คิดสคริปต์ในการจัดรายการวิทยุ และได้ทดลอง
ออกอากาศจริง เกิดการสร้างแกนนําเยาวชนที่เป็นกระบอกเสียงในชุมชนจากเยาวชนสู่เยาวชน
๖.๒ ผลลัพธ์
๑) เด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การพั ฒ นาทางด้ า นความคิ ด อารมณ์ และจิ ต ใจ จากเหตุ ก ารณ์ เชิ ง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
๒) เด็กและเยาวชนเกิดประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตจากสถานการณ์จริง เรียนรู้ แก้ไขสถานการณ์
และปรับตัว เกิดเป็นประสบการณ์ตรงที่นํามาเล่าแบ่งปันให้เพื่อนร่วมค่ายได้ฟัง
๓) เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ สร้างทางเลือกที่ถูกต้อง มีความรู้ที่ เหมาะสม ติดอาวุธทาง
ปัญญาแก่เยาวชนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมตรงจุดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่ละประเภท
๔) เกิดกิจกรรมเชิงบวกตามความต้องการของเยาวชน และนําไปสู่การปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวัยรุ่นต่อสภาพปัญหาต่างๆ สามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมได้
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑) เกิ ดเป็นแรงกระเพื่อมทางสังคมหลังกลับจากค่าย ทําให้ เกิดการขับเคลื่ อนการทํางานด้านเด็กและ
เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนของตําบลเขาล้าน กับองค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมทั้ง
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒) เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายทักษะชีวิต ได้จัดทํากิจกรรมเชิงบวก เช่น การนําภาพกิจกรรม
ต่างๆ และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายทักษะชีวิตฯ ไปจัดทํา MV และเผยแพร่ใน Facebook หรือจัดทําหนังสั้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน และเผยแพร่ผ่านทาง YOUTOBE ทําให้เยาวชนที่อื่นๆให้ความสนใจและอยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของสภาเด็กและเยาวชน เป็นผลให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น
๓) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้แสดงออก และ
สร้างกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์
ทางสังคม
๔) เกิดโครงการใหม่ๆ ในด้านเด็กและเยาวชน ที่คิดค้นโดยเด็กและเยาวชน เช่น โครงการการป้องกัน
ยาเสพติด โครงการปั่นจักรยานชมภูมิทัศน์ โครงการอยากเป็นคนดีของเธอ เป็นต้น
๕) เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคม ทําให้เด็ก
และเยาวชนมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว และชุมชน
๖) ปัญหาการทะเลาะวิวาทและปัญหาอื่นๆ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนลดลง และเด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของตนเองว่า ตนเองสามารถทําประโยชน์เพื่อสังคมได้
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
ด้านการป้องกัน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องของความสามารถ การคิดเชิงบวก และการทํางานเพื่อประโยชน์
สังคม ทําให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน และเกิดการทํางานจิตอาสาเพื่อทําให้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

-๙๑๗.๒ ประโยชน์นาํ ไปขับเคลื่อนนโยบาย
เกิดการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนของตําบลเขาล้านกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาล้าน บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมทั้งสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อย่างต่อเนื่อง
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน อาสาสมัคร ผู้นําชุมชน คนในชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียง และ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งภายหลังจบโครงการแล้ว สภาเด็กและเยาวชนของตําบลเขาล้านกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน ยังคงดําเนินการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อ และมีการขยายผลพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ใกล้เคียงด้วย
๘.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้านยังคงได้รับการสนับสนุนการทํางานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างต่อเนื่อง
จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมทั้งจาก
กองทุนคุ้มครองเด็ก
๘.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
โรงเรียน ผู้นําท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร และคนในชุมชน ยังสนับสนุนการทํางานด้าน
เด็กและเยาวชนของ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน อย่างต่อเนื่อง
๘.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ งซ้ํา ๆ ของโครงการ
ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากโครงการยังทํางานในด้านเป็นดีเจที่ให้ความรู้ต่างๆ ผ่าน
สถานีวิทยุของท้องถิ่น และมีการจัดทําโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในการจัดทําโครงการ
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็ น โครงการที่ มี ค วามคิ ด ริเริ่ ม สร้ างสรรค์ ในรู ป แบบกระบวนการทํ างาน คื อ ให้ เด็ ก และเยาวชน เป็น
ศูนย์กลาง โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้คิดโครงการ วางแผนงาน และดําเนินกระบวนการเองทั้งหมด ส่วนองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาล้านและภาคีเครือข่ายจะทําหน้าที่สนับสนุนการจัดทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนเท่านั้น
๑๐. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
๑) ความสําเร็จของโครงการนี้ได้นําแนวคิดจากการเข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน (DJ
TEEN) ณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้จุดประกายความคิดว่า ในการทํางาน
ด้านการพัฒนาเด็กนั้น ต้องให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้เด็กคิด ให้เด็กทําในสิ่งที่เป็นปัญหาหรือ
สนใจ และผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการประคับประคองและให้การสนับสนุนเท่านั้น
๒) ใช้แนวคิด “กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน หรือ ๕ STEPs” หรือที่เรียกว่า “การปฏิรูปการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยหวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวการ

-๙๒จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ วิ ธีก ารสื บ สอบหรื อ วิ ธี ส อนแบบโครงงาน ประกอบด้ ว ย “การตั้ งคํ า ถาม การแสวงหา
สารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม” ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
อีกทั้งจะสามารถทําให้เด็กไทยเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ขั้นตอนที่ ๑ การเรียนรู้ตั้งคําถาม หรือขั้นตั้งคําถาม
ขั้นตอนที่ ๒ การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ ๓ การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
ขั้นตอนที่ ๔ การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ ๕ การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
จากการสังเกตผลของการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นําชุมชน และวิทยากรพี่เลี้ยงกลุ่มร่วมกัน พบว่า
ปัจจัยที่ทําให้โครงการประสบความสําเร็จมี ๒ ประการ คือ
๑) การใช้นวัตกรรมในการทํางานรูปแบบใหม่ที่ตรงกับหัวใจของเด็ก ในลักษณะของการให้โจทย์ด้วย
การมอบหมายภารกิจ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนค้นหาคําตอบด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการ
ร่วมกันคิดภายในกลุ่ม โดยปราศจากการบังคับหรือชี้นําของผู้ใหญ่ เป็นการให้อิสระแก่เด็กและเยาวชนในการตัดสินใจ
และลงมือทํา โดยมีเงื่อนไขของการกําหนดระยะเวลาและชิ้นงานที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการจัดกิจกรรมในอดีต
วิทยากรเป็นเพียงพี่เลี้ยงทําหน้าที่เพียงช่วยประคับประคองให้ทํากิจกรรมไปสู่ความสําเร็จ เด็กจึงรู้สึกได้ถึงความอิสระ ได้
ใช้ความคิดและจินตนาการของตนเองอย่างแท้จริง วิธีการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะนําไปสู่ความสําเร็จของภารกิจ แต่จะ
นําไปสู่ความสนใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะจัดขึ้นในครั้งต่อไป
๒) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ การประสานงาน กลุม่ เป้าหมาย ทีมวิทยากร
พี่เลี้ยง ซึ่งจําเป็นต้องใช้ทีมงานจํานวนมาก เนื่องจากมีหลายภารกิจ แต่ละภารกิจขับเคลื่อนพร้อมกัน อีกทั้งต้องพยายาม
ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนในฐานะพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้สามารถผลิตภารกิจไปสู่
ความสําเร็จ
๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
ในการทํางานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง และให้เด็กและเยาวชน
เป็นผู้คิดโครงการที่ตนเองชอบ ได้วางแผนงานเอง และดําเนินกระบวนการเอง องค์กรและภาคีเครือข่ายทําหน้าที่เป็น
พี ่เ ลี ้ย งและสนับ สนุน การทํ า งานเท่า นั ้น ซึ ่ง กระบวนการดัง กล่า วจะเป็น การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนทั ้ง ในด้า น
ความคิด ความรับผิดชอบ ภาวะผู้นํา และการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจด้วย
๑๒. ข้อเสนอแนะ
๑) ขอให้สํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และบ้านพั กเด็กและ
ครอบครัว ให้การสนับสนุนการทํางานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นลดลงและเป็นการป้องกันปัญหาในอนาคตด้วย
๒) การสนับสนุนเงินกองทุนให้กับองค์การสวัสดิการสังคม ควรให้สัดส่วนเงินงบประมาณในการทํางานด้าน
เด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น
๓) การคั ดเลือกโครงการต้ นแบบ เป็ นเรื่องที่ ดีและเห็ นว่าเรื่องดังกล่าวควรดําเนิน การต่อไป เพื่ อให้ ได้
โครงการต้นแบบสําหรับองค์การต่างๆ ได้เรียนรู้และนําไปพัฒนาโครงการของตนเองต่อไป
---------------------------------------------

-๙๓โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผูส้ ูงวัย
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ตําบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.ยโสธร มีประชากรจํานวนทั้งหมด ๑,๐๖๐ ครัวเรือน ๖,๐๘๘ คน ประชากรส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงวัยทํางาน มีอายุระหว่าง ๓๕ – ๓๙ ปี โดยเป็นหญิงและชายใกล้เคียงกัน มีสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นคนพิการ
จํานวน ๑๗๕ คน ผู้สูงอายุ จํานวน ๖๒๗ คน ซึ่งคนพิการและผู้สูงอายุไม่มีงานทํา และมีรายได้หลักมาจากเงินสวัสดิการ
ภาครัฐ (เงินเบี้ยยังชีพ) เดือนละ ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ได้
ตระหนักและเห็นควรที่จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ นโยบายสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะข้อ ๔.๕.๕ ที่ระบุว่า เสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สําหรับรองรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ... ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดยโสธร จึงได้ให้ความสนใจจัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงวัย ขึ้นเพราะมีความสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชากรใน
พื้นที่ การจัดทําโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแบบอาศัยโรงเรือนผสมผสานกับการเลี้ยงไก่แบบ
พื้นบ้าน เพื่อขยายเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และสามารถนํามูลไก่มาทําเป็นปุ๋ยต่อไป ปัจจุบันไก่พันธุ์พื้นเมืองได้รับ
ความนิยมสูงเพราะมีเนื้อแน่น รสชาติอร่อย เป็นที่พอใจของผู้บริโภค โดยมีการร่วมคิดพิจารณาว่าสภาพพื้นที่ในชุมชน
เอื้ออํานวยในการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และสามารถส่งเสริมความรู้การเลี้ยงไก่ตามหลักวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการ
นําไปพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป
เป้าประสงค์ของโครงการ
๑.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ให้มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวในการสร้าง
หลักประกันให้แก่ชีวิต
๑.๒ เกิดการพัฒนาการเลี้ยงไก่ตามหลักวิชากร และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการเลี้ยงดู และ
การป้องกันโรคได้
๑.๓ คนในหมู่บ้านชุมชน ผู้นําชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมหนุนเสริมกิจกรรมคนพิการ
และผู้สูงอายุ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและศึกษาข้อมูลสภาพการเลี้ยงและปัญหาอุปสรรค
๒.๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ก่อเกิดรายได้เพิ่มเติม
๒.๓ เพื่อให้เกิดการหนุนเสริมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ก่อเกิดแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๐,๔๘๕ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๔๓,๙๘๕ บาท และองค์การบริหารส่วน
ตําบลทับใหญ่สมทบงบประมาณ จํานวน ๖,๕๐๐ บาท

-๙๔๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการและผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ จํานวน ๑๒ คน
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เป็นคนพิการและผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาพยากลําบากและสนใจเข้าร่วมโครงการจากทั้ง ๖ หมู่บ้าน
และคัดเลือกให้ได้จํานวน ๑๒ คน กลุ่มเป้าหมายต้องมีโรงเรือนเลี้ยงไก่อยู่แล้ว กรณีไม่มีหรือชํารุด ต้องปรับปรุงให้
เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงไก่ได้
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
ตําบลทับใหญ่ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
สาเหตุที่เลือกวิธีการนี้ในการดําเนินโครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่เอื้อต่อการทํากิจกรรม เช่น บริเวณ
ที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมือง และมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น สัตว์และแมลงต่างๆ
กระบวนการดําเนินงาน มีดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการต่อคณะทํางาน
๒. ดําเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
- ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้สนใจ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กําหนด
- ประสานวิทยากรภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ เพื่อให้คณะทํางานและสมาชิกผู้
ร่วมโครง การได้ศึกษาความเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนลงมือปฏิบัติ
- กิจกรรมต่อยอด ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากรัฐ การเลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โรคและการป้องกัน การสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจครัวเรือน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากประสบการณ์ในชุมชน
๓. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. จัดกิจกรรมติดตามผลการดําเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้งโดยคณะกรรมการระดับตําบล ประเมินผล
โครงการ และรายงานผลโครงการให้นายกเทศมนตรีทราบเป็นระยะ
๕.๒ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องเข้าใจและเข้าถึงบุคคลกลุ่มนี้ซึ่งแม้จะเป็นกลุ่ม
ที่มีภาวะที่อ่อนแอแต่ก็เป็นผู้มีศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
๒. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ได้ทราบข้อมูล
ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ และนําข้อมูลที่ได้รับจัดทําเป็นฐานข้อมูลระดับตําบล นําเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารโครงการต่อไป

-๙๕๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ในการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต ในด้านผลผลิต เกิดปัจจัยการผลิต ได้แหล่งอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒. เกิดการหนุนเสริมจากภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้นําชุมชน ก่อให้เกิดแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
๓. กลุ่มเป้าหมายสามารถนําเอาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นไปใช้ในการเส
ร้างอาชีพเสริม และอาชีพหลัก
๖.๒ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑. ผู้พิการและผู้สูงอายุมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ทําให้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว
๒. เกิดการขยายผลทางด้านการฝึกอาชีพใหม่ๆ เช่น มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุ กในบ่ อซี เมนต์ การ
ให้บริการนวดเท้าให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑. ด้านการเกื้อกูลกันและกันในชุมชน เกิดชมรมคนพิการบ้านทับน้อยเพื่อสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิก
คือ สวัสดิการด้านการเจ็บป่วย และการเสียชีวิต
๒. เกิดการเกื้อกูลของคนในชุมชนและการหนุนเสริมของหน่วยงานภาครัฐ
๓. ด้านสุขภาพ คนพิการและผู้สูงอายุลดภาวะเครียด ลดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัญหาทางจิตใจ
เนื่องจากมีกิจกรรมทําร่วมกันในครัวเรือน
๔. เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะ สร้างสิ่งแวดล้อมให้มีคุณค่าในการเลี้ยงชีพและดูแลความ
สะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบตัว
๕. ลดปัญหาการว่างงานในกลุ่มนอกวัยแรงงานแต่ยังมีศักยภาพในการพึ่งตนเองได้
๖. ด้านครอบครัว ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็งมากขึ้น
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกที่ดีต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น
- กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้ และเห็นคุณค่าในตนเอง ลดความเครียดในการใช้ชีวิตโดยลําพัง
อย่างโดดเดี่ยว เพราะมีกลุ่มสังคมให้เกิดการรวมตัวกันและเป็นมิตรต่อกัน
๗.๒ ประโยชน์นาํ ไปขับเคลื่อนนโยบาย
สามารถตอบสนองต่ อ นโยบายการพั ฒ นาประเทศโดยการยึ ด คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการทํ างานเชิ ง
สวัสดิการ และให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในสภาวะเปราะบางแต่ยังคงมีความเข้มแข็งและมี
ความสามารถในการยังชีพ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง

-๙๖๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละ
หมู่บ้าน จํานวน ๑๒ คน
๘.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อเนื่อง
ได้รับ ความร่วมมือจากผู้นํ าท้องถิ่น ผู้นําท้ องที่ ในการนําคัดเลือกกลุ่ม เป้าหมายเข้ าร่วมอบรมตาม
โครงการ และองค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ได้จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ ในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบดําเนินงานค่าใช้สอยเกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และ
การเยี่ยมเยียนครอบครัวกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๘.๓ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้ํา ๆ ของโครงการ
คื อ เกิ ด ความสนใจในการส่ งเสริม อาชี พ คนพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสในพื้ น ที่ อ ย่ างต่ อ เนื อ ง และเกิ ด
เครือข่ายการทํางานเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางานการนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ใน
การดูแลตนเองและครอบครัว รวมทั้งทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น เป็นการใช้พื้นที่และทรัพยากร
แวดล้อมในชุมชนเพิ่มการเลี้ยงชีพให้ขยายผลในเชิงคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น
๑๐. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
ได้นําทฤษฏีการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางมาคิดสร้างสรรค์ เน้นการขยาย
โอกาส การเสริมความรู้ การรวมพลังกลุ่ม เพื่อใช้ในการดําเนินโครงการ
๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
- ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่
- ความร่วมมือของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน และคนในชุมชน
- การนําทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในโครงการ
๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
ผลของการดําเนินโครงการ ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลทับใหญ่ได้มีการขยายการฝึกอาชีพในด้านอื่นๆ
ให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม
และมีรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัว และกระตุ้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์รูปแบบบริการสวัสดิการที่หลากหลายและตอบสนอง
คุณค่าชีวิตมนุษย์มากขึ้น
---------------------------------

-๙๗โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรัง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง จังหวัดปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐
ได้ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมว่า ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การทํางานและ
การมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่
ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตําบลยะรัง พบว่า ผู้ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น และผู้นําศาสนา
มีเสียงสอดคล้องที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตําบลยะรังดําเนินการแก้ไขปัญหาของเยาวชนในเรื่องการป้องกันยาเสพติด
ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชนโดยเฉพาะ น้ํากระท่อมแปรรูป ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเยาวชนไม่มีสถานที่ ไม่มีกิจกรรม
สําหรับการแสดงออก องค์การบริหารส่วนตําบลยะรังจึงได้จัดทําโครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรัง โดยใช้หลักสูตร ๕ แฉกเยาวชน
ซึ่งเป็นโครงการขยายผลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ โครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรังที่ดําเนินการมาแล้ว
และประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง อาทิ มีการจัดตั้งกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลยะรัง เยาวชนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อผู้นําท้องถิ่น ผู้นําท้องที่ และหน่วยงานราชการ จากการที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําให้สามารถสร้างเครือข่ายตา
สับปะรด เฝ้าระวังในตําบล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นองค์กรที่คอยรับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหายาเสพติด
ในตํา บลยะรัง จึงมีม าตรการป้อ งกัน กลุ่ม เสี่ยงที่มีอ ยู่ใ นตํา บลทั้ง ๖ หมู่บ้าน โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายในชุมชน
ผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนในชุมชนตําบลเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดใน
ตําบลยะรังต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเรื่องยาเสพติด
๒.๒ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายตาสับปะรดในการระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์
๒.๔ เพื่อให้เยาวชนในพื้นเป็นแกนหลักในการสร้างสันติสุขในพื้นที่
๓. งบประมาณสนับสนุนโครงการ
๓.๑ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวนเงิน ๙๗,๗๐๐ บาท
๓.๒ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนตําบลยะรังสมทบ จํานวน
เงิน ๔๙,๖๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน ๑๔๗,๓๕๐ บาท

-๙๘๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการ
๔.๑ กลุม่ เป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในตําบลยะรัง จํานวน ๖ หมู่บ้าน อายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี จํานวน
๖๐ คน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง จํานวน ๑๕ คนรวมทั้งสิ้น ๗๕ คน
๔.๒ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้นําท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง ร่วมกันคัดเลือกเด็ก
และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
๔.๓ พื้นที่ดําเนินการ ใช้อาคารและลานกิจกรรมโบราณสถานบ้านจาเละ หมูท่ ี่ ๔ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี และ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ปอเนาะคลองกํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ ขออนุมัติโครงการ
๕.๒ เชิญผู้นําท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมจัดโครงการและคัดเลือก
เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสีย่ งจาก ๖ หมูบ่ ้านเข้าร่วม
๕.๓ การดําเนินกิจกรรม
- อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ศึกษาสภาพความเป็นจริงของผู้ติดยาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
- การบรรยายศาสนธรรมหลังการละหมาดซุบฮิ โดยการอ่านหลักคําสอนจากอัลกุรอานและจากอัลฮาดิษ
พร้อมความหมายที่ประมวลคําสอนที่ครอบคลุมในการใช้ชีวิต ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งต้องห้ามที่ศาสนาบัญญัติไว้
เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ กระตุ้นเตือนสติ และนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้
- การศึกษาดูงาน ณ ปอเนาะคลองกํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการเยี่ยมชมและบรรยายให้
ความรู้เรื่องศาสนากับยาเสพติด ฟังประสบการณ์จากวิทยากรผู้บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
- จั ดกิ จกรรมกระดาษแผ่น เดี ย วสร้างความผู กพั น เป็ น กิ จ กรรมถอดบทเรี ยนจากการศึ ก ษาดู งาน
ปอเนาะคลองกํา เพื่อให้เยาวชนร่วมแสดงความคิดเห็นสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหาต่อไป
- การแบ่งกลุม่ เยาวชนเพื่อให้แสดงละครเกี่ยวกับยาเสพติด
- จัดกิจกรรมวอร์คแรลลี่เกีย่ วกับความร่วมมือเพื่อสร้างความสามัคคีและศึกษาธรรมชาติ
- การแบ่งกลุม่ ทํากิจกรรมเครือข่ายตาสับปะรด โดยให้นําเสนอข้อมูล รายละเอียดสิ่งที่ได้จากการ
เดินทาง เพื่อฝึกสังเกต และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนด้วยกัน
- สรุปและประเมินผลโครงการ
๖. ผลจากการดําเนินโครงการ
๖.๑ ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําศาสนา ให้ความร่วมมือดี มีองค์กรให้การสนับสนุน เช่น สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์จังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลธัญ ญารักษ์ สถานพินิจและ
คุ้ม ครองเด็ กและเยาวชน และโรงเรียนสั งกัด สํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทํ าให้ โครงการประสบ
ความสําเร็จ

-๙๙๖.๒ ผลสําเร็จของโครงการ
๑) เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด
๒) มีเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๓) เกิดพื้นที่ตาสับปะรดสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน การเฝ้าระวังปัญหาสังคม
๔) สภาเด็กและเยาวชนทําหน้าที่ขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลยะรัง
๖.๓ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังโครงการสําเร็จ
๑) มีเด็กและเยาวชนจิตอาสาเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนตําบลยะรัง
๒) เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๓) ปัญหายาเสพติดลดลงจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๔) เกิดกองทุนเด็กกําพร้าและเด็กด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่
เด็กกําพร้าและเด็กด้อยโอกาส
๖.๔ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑) การดําเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
๗. ประโยชน์จากโครงการ ช่วยป้องกันแก้ปัญหาสังคม
๗.๑ มีการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด และการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง
๗.๒ เกิดพื้นทีส่ ร้างสรรค์สําหรับเด็กและเยาวชน
๗.๓ เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทํางานด้านยาเสพติดในพื้นที่ตําบลยะรังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล โรงเรียนในเขตพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยะรังให้ ความรู้เพิ่มเติมแก่เด็กและเยาวชนจิตอาสาในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
๘.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลยะรังจัดฝึกอบรมตัดผมชายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อบริการตัดผมโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในตําบล
๘.๓ ทําโครงการขยะแลกบุญ เพื่อสร้างกองทุนเด็กกําพร้าและเด็กด้อยโอกาส
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน การสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนใน
เรื่องของยาเสพติด ถือเป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จากเสียงสะท้อนสภาพปัญหาใน
พื้นที่ตําบลยะรังพบว่า ผู้ปกครอง ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น และผู้นําศาสนา มีเสียงสอดคล้องที่ต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลยะรังดําเนินการแก้ไขปัญ หาของเยาวชนในเรื่องการป้องกันยาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มของเยาวชน
โดยเฉพาะ น้ํากระท่อมแปรรูป ปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเยาวชน ไม่มีสถานที่ ไม่มีกิจกรรมสําหรับการแสดงออก
องค์การบริหารส่วนตําบลยะรังจึงได้จัดโครงการเยาวชนต้นกล้าตําบลยะรัง โดยใช้หลักสูตร ๕ แฉกเยาวชน ซึ่งเป็ น
โครงการขยายผลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘

-๑๐๐มีการนําแนวคิด ทฤษฎี PDCA มาใช้ เป็นการวางแผน การลงมือทํา การตรวจสอบงาน การปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้น เป็นกระบวนการทํางานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งนําทฤษฎี
แรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุน้ จากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทําหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่ง
จะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มใิ ช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา
ผลจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางานก่อให้เกิดแผนงานร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่าง
เครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลยะรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยะ
รัง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําศาสนา โรงเรียน
สถานศึกษาปอเนาะอันฮารุ้ลอูลุม และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
-----------------------------------

-๑๐๑-

หน่วยงานรัฐ
จํานวน ๖ โครงการ

-๑๐๒โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจํากลางราชบุรี
โดย เรือนจํากลางราชบุรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากเรือนจํากลางราชบุรี กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลเป็นจํานวนมาก จํานวน ๕,๘๐๐ คน
แต่ในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลผู้ต้องขังเพียง ๑๒๓ คน ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ต้องทํางานหนักใน
การดูแลผู้ต้องขัง บางครั้งเมื่อเกิดกรณีผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตรในกรณีฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ของเรือนจําเองไม่มีความรู้ในการ
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังก่อนนําผู้ต้องขังหญิงส่งโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งโดยระยะเวลาของการเดินทางอาจ
ทําให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีความเสี่ยงต่อชีวิตและไม่ปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ ดังนั้น เรือนจํากลางราชบุรีจึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจํากลางราชบุรี เพื่อเสริมความรู้แก่ผู้ต้องขังในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเรือนจํากลางราชบุรีในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงที่คลอดบุตรกรณีฉุกเฉินก่อนได้รับ
ความดูแลจากแพทย์ของโรงพยาบาล
เป้าประสงค์ของโครงการ คือ
๑. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในสภาวะยากลําบาก ทั้ งผู้ต้องขังสูงอายุ ป่วย หรือมีความพิ การสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
๒. เจ้าหน้าที่ราชทัณ ฑ์ของเรือนจํากลาง พนักงานราชการในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์
จังหวัดราชบุรี พนักงานราชการในสถานกักขังจังหวัดราชบุรี มีความรู้และทักษะในการทําคลอดฉุกเฉิน สามารถทําคลอด
ได้อย่างถูกต้อง ช่วยชีวิตทารกแรกเกิดที่คลอดฉุกเฉินได้ และดําเนินการส่งต่อผู้ต้องขังที่คลอดบุตรแล้วถึงแพทย์ได้อย่าง
ปลอดภัยทั้งมารดาและบุตร
๓. ผู้ตอ้ งขังที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ความคิดในเชิงบวก อันนําไปสู่
การปรับตัวเข้ากับครอบครัวและสังคมได้อย่างมั่นใจ
๔. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้เห็นผลกระทบ พิษภัยของยาเสพติดในแง่มุมของการถูก
ลงโทษตามกฎหมาย ผ่านการบรรยายของผู้ต้องขัง ซึ่งจะสะท้อนความรู้สึก ความสูญเสีย การขาดอิสรภาพ ทําให้เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา เกิดความเกรงกลัวในพิษภัยของยาเสพติด
๕. ผู้ต้องขังกับครอบครัวได้มีโอกาสปรับความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว
๖. สังคมมีทัศนคติต่อผู้ตองขังในเชิงบวกมากขึ้น ลดความหวาดระแวงในสังคม นําไปสู่การยอมรับผู้พ้น
โทษกลับเข้าสู่สังคม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และความคิด สํานึกผิด และต้องการชดเชยและสร้างประโยชน์ให้สังคม และผู้ต้องขังที่มีปัญหาขัดแย้งกับครอบครัว
๒. เพื่อให้ผู้ต้องขังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดก่อนกลับไปสู่สังคมภายนอก
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
๔. เพื่อลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา

-๑๐๓๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
๑) ผู้ต้องขังสูงอายุ ชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ เรือนจํากลางราชบุรี ชาย-หญิง จํานวน ๑๐๒ คน
๒) เจ้าหน้าที่ราชทัณ ฑ์ เรือนจํากลางราชบุรี พนักงานราชการในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจ
พิสูจน์จังหวัดราชบุรี พนักงานราชการในสถานกักขังจังหวัดราชบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่นําผู้ต้องขังหญิงผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ฯ ผู้ต้องกักขัง ออกไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาล ชาย-หญิง จํานวน ๓๐ คน
๓) ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์
๔) ผู้ต้องขังที่ เข้าร่วมโครงการฯ (ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
จํานวน ๓ คน โดยยินดีออกไปให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติดแก่นักเรียนในสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรีในกิจกรรมเรียนรู้
พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังที่มีปัญหาขัดแย้งกับครอบครัว จํานวน ๑๐ คน)
๕) นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จาก ๙ โรงเรียน จํานวน ๒,๘๐๖ คน
๖) ครอบครัวผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จํานวน ๑๐ ครอบครัว
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มผู้ต้องขังสูงอายุ ชมรมผู้ต้องขังสูงอายุเรือนจํากลางราชบุรี คัดเลือกจากความสนใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
๒. กลุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจํากลางราชบุรี พนักงานราชการในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจ
พิสูจน์จังหวัดราชบุรี พนักงานราชการในสถานกักขังจังหวัดราชบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่นําผู้ต้องขังหญิง ผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อ
การตรวจพิสูจน์ฯ ผู้ต้องกักขัง ออกไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาล ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่แล้วและมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ
๓. กลุ่มผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ (เป็นผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดียาเสพติดฯ) ที่สมัครใจและผ่านการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจํา
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
เรือนจํากลางราชบุรีและสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑) จัดประชุมคณะทํางานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
๒) จัดกิจกรรมอบรมวิชาลูกเสือแก่ผู้ต้องขังสูงอายุเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ความรู้ผ่านฐานเรียนรู้จํานวน ๑๐ ฐาน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านการรวมกลุ่ม และประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรม
การคั ดเลื อกกลุ่ม เป้าหมาย ได้ทําการคัดเลือกผู้สู งอายุที่ อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ ในเรือนจํ ากลาง
ราชบุรีที่สนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

-๑๐๔๓) จัดกิจกรรมอบรมการช่วยเหลือ การทําคลอด กรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และประเมินความรู้ก่อนและหลังอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เรือนจํา
กลางราชบุรี พนักงานราชการในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์จังหวัดราชบุรี พนักงานราชการในสถานกักขัง
จังหวัดราชบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่นําผู้ต้องขังหญิง ผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ ผู้ต้องกักขัง ออกไปคลอดบุตรที่
โรงพยาบาล ทั้งชายและหญิง
๔) จัดกิจกรรมเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยการรับสมัครและให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คัดเลือกผู้ต้องขังที่กระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด (เช่น ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด เป็นต้น) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
จัดอบรมเพื่อฝึกการพูดให้ความรู้
๕) จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อคัดเลือกผู้ต้องขังและครอบครัวผู้ต้องขังที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ
๖) ติดตามและประเมินผลสําเร็จของแต่ละกิจกรรม
๗) สรุปผลโครงการและรายงานผลโครงการ
ความสอดคล้องของวิธีการกับวัตถุประสงค์
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในการดําเนินงานและมีส่วนในการสร้างคุณค่าให้แก่
ผู้ต้องขังกลุ่มต่าง ๆ ที่สนใจจะทําประโยชน์เพื่อสังคม รวมถึงการช่วยเหลือเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิต กรณีผู้ต้องขังหญิง
ออกคลอดฉุกเฉิน
แบ่ งออกเป็น ๔ กิจกรรม ได้แ ก่ (๑)กิ จกรรมอบรมวิชาลูกเสื อแก่สมาชิก ชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ (๒)
กิจกรรมอบรมการช่วยเหลือทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ (๓)กิจกรรมเรียนรู้พิษ
ภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์ (๔)กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการแต่ละกิจกรรม
(๑) กิจกรรมอบรมวิชาลูกเสือแก่สมาชิกชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ ประชุมพูดคุยกับผู้ต้องขังถึงความต้องการ
กิจกรรม ผู้ต้องขังสูงอายุหลายคนเคยเป็นลูกเสือชาวบ้านมาก่อนจึงสนใจกิจกรรมนี้ มีการติดต่อประสานงานอาจารย์สอน
ลูกเสือในจังหวัดมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านฐาน ๑๐ ฐานด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะชีวิต กิจกรรมนันทนาการ ความจํา การสร้างภาวะผู้นํา เป็นต้น
(๒) กิจกรรมอบรมการช่วยเหลือทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
มี ก ารประสานหั ว หน้ า ห้ อ งคลอดศู น ย์ อ นามั ย ที่ ๕ ราชบุ รี เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์จําลอง รวมถึงไปดูงานนอกสถานที่
(๓) กิจกรรมเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์ รับสมัครผู้ต้องขังที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการดําเนิน
โครงการ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ เทศบาลเมืองท่าผา ประสาน
โรงเรียนในพื้นที่จํานวน ๓ โรงเรียน เพื่อนําผู้ต้องขังคดียาเสพติดไปให้ความรู้เรื่องพิษภัยและผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพ
และสังคม รวมทั้งมีการฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชนให้แก่ผู้ต้องขัง

-๑๐๕(๔) กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว โดยรับสมัครผู้ต้องขังที่มีปัญหาความขัดแย้งกับสมาชิก
ในครอบครัว และรู้สึกสํานึกผิดและต้องการปรับความเข้าใจกับครอบครัว มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขัง เยี่ยมบ้าน
ผู้ต้องขังเพื่อถามความสมัครใจและเตรียมความพร้อมครอบครัว จํานวน ๑๐ ครอบครัว จัดการประชุมกลุ่มครอบครัว จัด
กิจกรรมสะท้อนความรู้สึกผู้ต้องขัง กิจกรรมขอขมาเพื่อปรับความเข้าใจระหว่างกัน
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ ๑ อบรมวิชาลูกเสือ
ผู้ต้องขังผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการช่วยเหลือ การทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉิน
พนักงานราชการสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์จังหวัดราชบุรี พนักงานราชการ
สถานกักขังจังหวัดราชบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่นําผู้ต้องขังหญิง ผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ ผู้ต้องกักขังออกคลอด
บุตรที่โรงพยาบาล ทั้งชาย-หญิง มีความรู้และทักษะในการทําคลอดฉุกเฉิน มีความมั่นใจและพร้อมเผชิญปัญหาและ
ดําเนินการแก้ไขกรณีฉุกเฉิน และสามารถทําคลอดกรณีการคลอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยทั้งมารดาและบุตร
กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ได้ รั บ ฟั ง การพู ด คุ ย และให้ ค วามรู้ เรื่ อ งยาเสพติ ด จากผู้ ต้ อ งขั ง
ราชทัณฑ์ในคดียาเสพติดที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในชีวิตจริงที่ผิดพลาด ได้เรียนรู้กระทบที่เกิดจากการไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด สะท้อนผลลัพธ์ของพิษยาเสพติดได้อย่างชัดเจน
กิจกรรมที่ ๔ สานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว
ผู้ต้องขังและครอบครัวได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกัน ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวดี
ขึ้น ครอบครัวให้ความสนใจและมาเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังบ่อยขึ้นเป็นการสร้างกําลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง
๖.๒ ผลสําเร็จภายหลังสิ้นสุดโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมวิชาลูกเสือ
ผู้ต้องขังผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านการรวมกลุ่ม ทําให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่ม และมีภาวะผู้นํา
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการช่วยเหลือ การทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉิน
- เด็กได้รับการดูแล ปกป้องจากมารดาที่มีความเข้าใจมากขึ้น ป้องกันอันตรายตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มารดาจนกระทั่งคลอดออกมาเป็นทารก แม้จะอยู่ในสภาวะที่มารดาต้องโทษ และ/หรือ คลอดฉุกเฉิน
- ผู้ต้องขังหญิงที่คลอดฉุกเฉินได้รับการดูแลส่งต่อถึงแพทย์ปลอดภัยทั้งมารดาและบุตร
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานช่วยชีวิตมารดาและบุตรได้จริง
กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์
- นั กเรียน เกิด ความเกรงกลัวพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ดมากขึ้น มี ภู มิ คุ้ ม กัน และรู้จั ก ที่ จ ะ
ปฏิเสธยาเสพติดมากขึ้น ทําให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
- ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีโอกาสได้สร้างประโยชน์ ชดเชยให้สังคม
นําไปสู่การปรับตัวและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

-๑๐๖กิจกรรมที่ ๔ สานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว
ผู้ต้องขังและครอบครัวสร้างความปรองดองในครอบครัว รักษาความสัมพันธ์ และความเข้มแข็ง
ในครอบครัว ครอบครัวให้อภัยและเข้าใจกันมากขึ้น
๖.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
ผู้ต้องขัง
- ได้รับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ความมั่นคงปลอดภัย การศึกษา
นันทนาการ บริการสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ การพัฒนาพฤติกรรมนิสัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียม
ความพร้อมก่อนที่กลับไปใช้ชีวิตภายนอก สามารถปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินชีวิตภายนอก และไม่หวนกลับมากระทํา
ความผิดซ้ําอีก
- ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อพ้นโทษแล้ว ไม่มีการกระทําผิดซ้ําและเข้าเรือนจําซ้ําอีก
โรงเรียน ชุมชนและสังคม
มีทัศนคติต่อผู้พ้นโทษในเชิงบวกมากขึ้น ลดความหวาดระแวงในสังคม นําไปสู่การยอมรับ การให้อภัย
ช่วยให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่สังคมได้มั่นใจขึ้น ลดความขัดแย้ง สามารถอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้
๗. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
- มีการดําเนินการแก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรมนิสัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิดในเชิงบวก ให้กลับตัว
เป็นคนดี ไม่เป็นภาระของสังคม และการนําครอบครัวและหน่วยงานในภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไข
ฟื้นฟูพฤติกรรมนิสัยนั้น ยังก่อให้เกิดการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้น ผู้ต้องราชทัณฑ์รับรู้ถึงความต้องการ ความคาดหวังจาก
ครอบครัวและสังคมต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ ครอบครัวและสังคม ได้รับรู้กระบวนการ ความมุ่งมั่นในการแก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรม
นิสัยผู้ต้องราชทัณฑ์ เกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้ต้องราชทัณฑ์มากขึ้น นําไปสู่การยอมรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการกลับคืนสู่
สังคม
- ประโยชน์ด้านการป้องกัน คุ้มครอง เกิดจากกิจกรรมเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์
เป็นการป้องกันปัญ หาด้านยาเสพติดให้กับสังคมด้วยการให้ความรู้แก่เยาวชน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
- ประโยชน์ด้านการคุ้มครอง เกิดจากกิจกรรมอบรมการช่วยเหลือ การทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิง
ออกคลอดฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังหญิงและบุตร ในกรณีออกคลอด
ฉุกเฉิน สามารถส่งต่อถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
- ประโยชน์ด้านการพัฒนา เกิดจากกิจกรรมอบรมการช่วยเหลือ การทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิง
ออกคลอดฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นการพัฒนาความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตั้งรับกับปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้น ทํา
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยชีวิตผู้ต้องขังหญิงและลูก ในกรณีออกคลอดฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี และนําส่งถึงมือแพทย์ได้
อย่างปลอดภัย เป็ นการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้ต้องขัง ส่วนกิจกรรมอบรมวิชาลูกเสือแก่สมาชิ กชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ
เรือนจํากลางราชบุรี เป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ทักษะในการดําเนินชีวิตให้กับผู้ต้องขังสูงอายุผ่านกิจกรรมวิชา
ลูกเสือ ทําให้ผู้ต้องขังสูงอายุเกิดความสนุกสนาน และได้พัฒนาความรู้เพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเหมาะสม

-๑๐๗๗.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้ต้องขัง นอกจากจะเกิดประโยชน์โดยตรงกับตัวผู้ต้องขังแล้ว ยังส่งผลถึง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกด้วย เมื่อผู้ต้องขังได้พัฒนาความรู้ ความคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤตินิสัย เมื่อพ้นโทษ
กลับคืนสู่สังคม จะสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ไม่สร้างปัญ หาและไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว ชุมชน และสังคม
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ราชบุ รี แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ พั ฒ นาสั ง คมคุ ณ ธรรมและชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง มี เ ป้ า ประสงค์ ๑)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ประชาชนในชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการ
เป็น สัง คมแห่ง การเรีย นรู้ส ามารถพึ่ง ตนเอง และมีวิสัย ทัศ น์แ ละยุท ธศาสตร์ก ารจัด สวัส ดิก ารสังคมจัง หวัด ราชบุรี
พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่อน ระหว่าง และหลังทําโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ อบรมวิชาลูกเสือ
- อาจารย์ลู กเสือจากจังหวัดราชบุ รี มาร่วมกําหนดเป้ าหมายการอบรมและความรู้ที่
สําคัญ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังสูงอายุทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- ด้านศึกษา ด้านสถานที่และอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการช่วยเหลือ การทําคลอดกรณีนําผู้ต้องขังหญิงออกคลอดฉุกเฉิน
- อนามัยที่ ๕ ราชบุรี สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้และอนุเคราะห์พื้นที่เป็นที่ฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้พิษภัยยาเสพติดจากผู้ต้องราชทัณฑ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองท่าผา ประสาน
โรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมที่ ๔ สานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว
- ครอบครัวของผู้ต้องขังที่เข้าร่วมกิจกรรม
๘.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
- เทศบาลเมืองท่าผาประสานโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
๘.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
- วิทยากรอบรมหลักสูตรลูกเสือสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ
๘.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ งซ้ํา ๆ ของโครงการ
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดโครงการพัฒนาและสร้างคุณค่าผู้ต้องขังสูงอายุเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการจัดสวัสดิการผู้ต้องขังสูงอายุ การจัดสวัสดิการแก่เด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
โครงการสวัสดิการผู้ต้องขังพิการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง เป็นต้น

-๑๐๘๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๙.๑ เป็นโครงการที่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
ในการดําเนินโครงการมีการวิเคราะห์ วางแผน ประเมินผล แยกเป็นรายกิจกรรมอย่างชัดเจน แต่
นําไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังกลุ่มต่างๆ ดังนี้
- กิจกรรมอบรมวิชาลูกเสือแก่สมาชิกชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ เรือนจํากลางราชบุรี ใช้ฐานการเรียนรู้
๑๐ ฐาน เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ ตลอดจนการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระเบี ย บวินั ย ความเสี ย สละ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม ผ่ านกิ จ กรรมกลุ่ ม จําง่าย ปฏิ บั ติ ได้ สนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย
- กิ จกรรมการช่ วยเหลือ การทํ าคลอด กรณี นํ าผู้ ต้องขั งหญิ งออกคลอดบุ ต รฉุกเฉิ น แก่ เจ้าหน้ าที่
ราชทัณฑ์ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการทําคลอดฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ต้องขังกับครอบครัว สร้างความเข้าใจ แก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ต้องขังกับ
ครอบครัวด้วยการสํานึกผิด ขอโทษ ปรับความเข้าใจ
๙.๒ มีการสะท้อนถึงการใช้ หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
ในกิจกรรมเรีย นรู้พิ ษ ภั ยยาเสพติดจากผู้ต้องขังราชทั ณ ฑ์ มี การสะท้ อ นพิ ษ ภั ยของยาเสพติดจาก
ผู้ต้องขังที่ต้องโทษในคดียาเสพติด มาถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตจริงของตนในมุมมองใหม่ที่สังคมภายนอกอาจมองข้ามหรือ
คาดไม่ ถึง เป็ น การใช้วิธีก ารเล่าเรื่องจากเจ้าของประสบการณ์ โดยตรงเป็ น ผู้บ อกเล่าเรื่อ งราวในอดี ตให้ แ ก่นั กเรีย น
กระบวนการเรื่องเล่าเป็นวิธีการในการสร้างการเรียนรู้ในเชิงสะท้อน เป็นการทบทวนการเรียนรู้จากชีวิตตนเองทั้งผู้เล่าเรื่องและ
ผู้รับฟัง ที่จะเก็บรับบทเรียนมาใคร่ครวญในการดําเนินชีวิตต่อไป
๑๐. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๐.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
- การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง เรือนจํากลางราชบุรี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้ง
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรือนจํา หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งครอบครัวของผู้ต้องขัง กล่า วได้ว่า
โครงการนี้ไ ด้ร ะดมทุก ภาคส่ว นให้มีบ ทบาทเข้า มาเกี่ย วข้อ งในการดูแ ลและพัฒ นาพฤตินิสัย การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจ และเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม
- การรวมกลุ่มและกิจกรรม เมื่อเกิดการรวมกลุ่มจะเกิดพลังกลุ่ม และมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ
เช่น องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งทําให้ผู้ต้องขังสามารถเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นได้
ส่วนกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ยังช่วยสร้างชีวิตชีวา ความกระตือรือร้น เต็มใจ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและมีความสนุกสนาน เกิด
ความผ่อนคลายทั้งเรื่องร่างกายและความวิตกกังวล
- การสื่อสาร สร้างความเข้าใจระหว่างกัน ผู้ต้องขังสูงอายุ รู้สึกยินดี พอใจ ที่จะได้พูดคุยเรื่องราว
ของตนเองให้ผู้อื่นฟัง ผ่านกิจกรรมที่ทําร่วมกัน ผู้ต้องขังกับนักเรียนได้สื่อสารผ่านเรื่องราวในอดีต ผ่านความทุกข์ ความ
ผิดพลาด สู่ค วามรู้สึกที่ ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่ อเป็ นอุท าหรณ์ เตือนใจ ผู้ ต้องขั งและครอบครัวได้พู ด ได้ ฟั ง ได้
แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง ผ่านคําพูด การแสดงออก ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย
- ครอบครัวให้ความสนใจเอาใจใส่ผู้ต้องขังมากขึ้น การติดต่อเยี่ยมเยียนจากครอบครัว เป็นสิ่งที่
ผู้ต้องขังรอคอย การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว หรือกับผู้ต้องขังกลุ่มอื่นๆ เป็นการสร้างกําลังใจและ
สร้างแรงจูงใจ ช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับครอบครัว

-๑๐๙๑๐.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
- ความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ เข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- ทักษะและความสามารถของทีมงานที่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ ความเข้มแข็งของทีมงานผู้
ดําเนินโครงการที่มีความเสียสละ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ ช่วยทําให้การดําเนินงาน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
- การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ งที่ เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ การสื่ อ สารกั บ ทั้ งผู้ ต้ อ งขั ง
เจ้าหน้าที่เรือนจํา ครอบครัว ชุมชน ทีม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ประสานทรัพยากร ทําให้เกิดการรับฟังกันและกัน
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
๑๑. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
บทเรียนที่ได้จากโครงการทําให้องค์กรเรือนจํากลางราชบุรีได้มีการจัดทําโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขังหลายกลุ่ม ทั้งผู้ต้องขังสูงอายุ การจัดสวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง และการขยายพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยา
เสพติดผ่านประสบการณ์ของผู้ต้องคดียาเสพติด
-----------------------------------

-๑๑๐โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
โดย โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ด้วยตําบลหนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อํานาจเจริญ เป็นตําบลที่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ มีอาชีพ
เกษตรกรรมทํานาข้าวเป็นหลักและมีอาชีพเสริมทําไร่มันสําปะหลัง และสวนยาง ซึ่งการทําการเกษตรดังกล่าวเป็นการ
ผลิตโดยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจํานวนมากจนเกิดผลให้คุณภาพของดินเสื่อมคุณภาพลง ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงทําให้ต้นทุนในการทํา
การเกษตรสูงขึ้น ครอบครัวเกษตรกรประสบปัญหาการผลิตที่ขาดทุน และมีปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาว ประกอบกับใน
โรงเรียนและชุมชนมีขยะอินทรีย์จํานวนมากจากการทําการเกษตรในโรงเรียนและการทําอาหารกลางวัน เช่น ฟางข้าว
เศษหญ้า เศษอาหาร เศษผลไม้ที่เหลือทิ้งและเศษกระดาษต่าง ๆ ดังนั้น โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา จึงได้ศึกษา
วิธีการในการทําปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต่อสุขภาพของนักเรียนและคนในชุมชน
จึงได้จัดทําโครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนํามูลไส้เดือนมาใช้ในการเกษตรที่ปลอดสารพิษ โดยผ่านกระบวนการสืบค้น
ข้อมูล และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่สีทองฟาร์ม อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี และขยายแนวคิดดังกล่าวให้นักเรียนได้รับรู้ และกําหนดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเชิง
วิทยาศาสตร์และการปฏิบัติจริงโดยผ่านจากนักเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน นําไปสู่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี
เป็นการกําจัดขยะอินทรีย์ในโรงเรียนและชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานราชการที่สนใจและองค์กรใน
ชุมชน
เป้าประสงค์ของโครงการ เพื่อ
๑.๑ สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อการผลิตปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือน
๑.๒ ขยายผลการเพาะเลี้ยงไส้เดือนจากโรงเรียนสู่ชุมชนและสถานศึกษาอื่น จัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๓ นั กเรีย นสามารถนํ าการเพาะเลี้ยงไส้เดือ นไปทํ าที่ บ้ านและประกอบเป็ น อาชี พ เสริมรายได้ ให้ กั บ
ครอบครัวได้
๑.๔ ชุมชนมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแทน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้กับนักเรียนและชุมชน เพื่อ
การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน
๒.๒ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน
๒.๓ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนําไปประกอบอาชีพให้กับนักเรียนและขยายผลสู่ชุมชน
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุ น ส่ งเสริม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม ระบบกระจาย ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๓๕,๐๐๐ บาท และได้ รับ การสมทบ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามสี จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

-๑๑๑๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา จํานวน ๒๐๐ คน คณะครูและบุคลากร จํานวน ๒๐ คน
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จํานวน ๔ หมูบ่ ้าน
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน
๑. นักเรียนที่มีความสนใจและเคยศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินที่สีทองฟาร์ม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
๒. นักเรียนในกลุ่มกิจกรรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินในโครงการพิพิธเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนที่มีความสนใจและต้องการมีรายได้เสริมมาดูแลครอบครัว
ครอบครัว
ครอบครัวของเด็กนักเรียนและครอบครัวในชุมชนที่สนใจและต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทํา
เกษตรจากการใช้สารเคมีมาเป็นปุ๋ยชีวภาพแทน เพื่อลดต้นทุนในการทําการเกษตร
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ
โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดํา ตําบลหนองสามสี อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
สาเหตุ ที่ เลื อ กวิ ธี ก ารนี้ ใ นการดํ า เนิ น โครงการ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ (การศึกษา ค้นคว้า และทดลอง) และฝึกปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเลี้ยงไส้เดือน
ให้ได้ผลผลิตที่และคุณภาพที่ดีขึ้น
กระบวนการดําเนินงาน มีดังนี้
๑. ประชุมชี้แจงแนวคิด รายละเอียดของโครงการต่อผู้บริหารของโรงเรียน ครูและบุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ครอบครัว และคนในชุมชนที่สนใจ พร้อมกับจัดตั้งชุมนุมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินของนักเรียน
๒. ดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและคัดเลือกสายพันธุ์ไส้เดือนที่จะนํามาใช้ใ น
การเพาะเลี้ยง ซึ่งไส้เดือนที่เพาะเลี้ยงมี ๒ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์อายซิเนีย ฟูทิดา (Eisenia
foetida) หรือ The Tiger worm และสายพันธุ์ยูดริลัส ยูจีนิแอ (Eudrilus eugeniae) หรือ African Night Crawler
การเลือกสองสายพันธุ์นี้เพราะเป็นไส้เดือนที่อาศัยอยู่ในระดับผิวดิน เก็บมูลได้ง่าย
๓. ดําเนินการเพาะเลี้ยงไส้เดือนในบ่อเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่โรงเรือนของโรงเรียน หรือ คอนโด(กล่อง
พลาสติกที่วางซ้อนกันและสามารถดึงออกมาได้เพื่อให้อาหารไส้เดือน ทั้งนี้เพราะไส้เดือนจะอาศัยในที่อับชื้นและไม่มีแสง
สว่างมากนัก)ที่ผู้ปกครองและนักเรียนสร้างไว้สําหรับเลี้ยงไส้เดือน (ใช้ในกรณีที่มีพื้นที่จํากัด)
๔. การติดตามประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน การดูแล ให้อาหาร การเก็บผลผลิต และ
การจัดการมูลไส้เดือนและคุณภาพของมูลไส้เดือนที่เก็บได้
๕. นํามูลไส้เดือนมาแปลงเป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป

-๑๑๒๕.๒ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
ภายหลังจากการจัดให้มีการศึกษาดูงานที่สีทองฟาร์ม อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ทางโรงเรียน
และนักเรียนที่สนใจได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสายพันธุ์ไส้เดือนที่จะเลี้ยง ซึ่งต้องเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาต้นทุนไม่สูง
จนเกินไป เลี้ยงง่ายและเหมาะกับสภาพพื้นที่ทจี่ ะดําเนินการ รวมทั้งต้องขยายพันธุ์ได้ง่าย และสามารถผลิตมูลไส้เดือนได้มาก
ระหว่างการเพาะเลี้ยงไส้เดือนได้มีการศึกษาวิธีการเลี้ยงในพื้นที่ที่จํากัด สภาพบ่อที่ต้องเตรียมการในการ
เลี้ยงไส้เดือน วิธีการเก็บมูลไส้เดือน และการแปลงมูลไส้เดือนมาเป็นปุ๋ยหมักไส้เดือนอย่างต่อเนื่อง เช่น ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนแบบผง ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนแบบอัดเม็ด
๖. ปัญหาและการแก้ไข
ปัจจุบันการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น โรงเรียนได้
แก้ไขปัญหาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนเพาะเลี้ยงไส้เดือนมากขึ้น รวมทั้งได้ให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ใน
ชุม ชนเพื่ อให้ ผู้ส นใจเพาะเลี้ ยงไส้เดื อ นได้ม าศึก ษาการเลี้ยง และหากมีปั ญ หาในการเพาะเลี้ ยงไส้ เดือน สามารถขอ
คําแนะนําจากทางโรงเรียนได้
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเลี้ยงไส้เดือนไปเพาะเลี้ยงที่บ้าน และสามารถนํามูลไส้เดือนไปทําปุ๋ยหมักไส้เดือนเพื่อใช้ในครัวเรือนของตนและ
จําหน่าย ทําให้มีรายได้เสริมเข้าสู่ครอบครัว
๒. เกิดการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยหมักทั้งในตําบลหนองสามสี และพื้นที่ใกล้เคียง
๓. เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและการผลิตปุ๋ยหมักจากมูล
ไส้เดือน
๔. โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการจัดอบรมผู้ปกครองที่สนใจ ทําให้เกิดเครือข่ายการเพาะเลี้ยงไส้เดือนโดยกลุ่มผู้ปกครองใน
ชุมชนจํานวน ๒๐ ครอบครัวที่นําไปทําที่บ้านของตน
๕. .เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สนใจค้นหาคําตอบจาก IT และการทดลองด้วยตนเอง เริ่มมี
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการวางแผน จัดกระบวนการเรียนรู้ มีวินัยในการจัดทําโครงการและมีความคิดที่เป็นระบบในเชิง
วิทยาศาสตร์
๗.๒ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑. นักเรียน ครอบครัว และคนในชุมชน ได้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนสําหรับใช้ในครอบครัวและการเกษตรต่อไป
๒. นักเรียนและครอบครัว ที่เข้าร่วมโครงการได้มีรายได้เสริมจากการจําหน่ายปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือน
๓. เกิดการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยหมักทั้งในตําบลหนองสามสี และพื้นที่ใกล้เคียง
๔. เกิดการขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงไส้เดือนไปยังชุมชนต่างๆ
๕. โรงเรียนได้นําปุ๋ยดังกล่าวมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสําหรับนํามาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน

-๑๑๓๖. โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นกิจกรรมที่ไม่หยุดนิ่งแต่มีการขยายออกไปสู่ชุมชนภายนอกและมี
ผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึน้
๑. การทําการเกษตรในตําบลหนองสามสี มีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง และเริ่มให้ความสนใจใช้ปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนมากขึ้น ทําให้ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมี และคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรมี
ความปลอดภัยและเหมาะในการบริโภคมากขึ้น
๒. เกิดการพัฒนาในด้านการปรับปรุงคุณภาพของดินและการผลิตปุ๋ยหมักในรูปแบบต่างๆ
๓. เกิดรายได้เสริมหมุนเวียนในครอบครัวและชุมชน ทําให้คนในครอบครัวและชุมชนดีขึ้นในระดับหนึ่ง.
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
๑. การทําการเกษตรในตําบลหนองสามสีมีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง และใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมากขึ้น ทําให้
สุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีมีขึ้น และคุณภาพของผลผลิตทางเกษตรมีความปลอดภัยและเหมาะสมในการบริโภค
มากขึ้น
๒. การใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดื อนส่งผลให้แก้ปัญหาดินกระด้าง ดินแข็ง และทําให้สภาพดินเหมาะสมกั บการทํา
การเกษตรในระยะยาว
๘.๒ ประโยชน์นาํ ไปขับเคลื่อนนโยบาย
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายการลดภาวะ
โลกร้อนและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่ อ นดํ าเนิ น โครงการ ได้ มี ก ารระดมความคิ ด จากคณะครู นั ก เรียน ในการจั ด ทํ าแหล่ งเรียนรู้ต าม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทุกคนสามารถทําได้ เรียนรู้ได้ ขยายผลสู่ชุมชนได้ เพื่อความยั่งยืน ช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมและได้นําเสนอโครงการต่อที่ประชุมของคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขออนุมัติ
โครงการ ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ระหว่ างการดํ าเนิ น โครงการ นั ก เรีย นได้เข้ ามาเรียนรู้ โดยมี นั กเรียนและคุ ณ ครูที่ รับ ผิ ดชอบได้ ให้
คําแนะนํา รวมทั้งผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นๆ ที่มีความสนใจ และจัดอบรมขยายผลให้กับผู้ปกครองของนักเรียน และผู้ที่
สนใจ เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายของโรงเรียน รวมทั้งมีการตดตามผลการดําเนินงานและให้คําปรึกษาตลอดอย่างต่อเนื่อง
หลังโครงการเสร็จสิ้น โรงเรียนได้มีการติดตามประเมินผลเพื่ อให้การดํ าเนิ น โครงการเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น
๙.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสามสี อย่างต่อเนื่อง
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เสนางคนิคม ๑ และ ๒ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสามสี และอาสาสมัครในชุมชน

-๑๑๔๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนือ่ งซ้ํา ๆ ของโครงการ
โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่ อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เป็ น โครงการที่ดําเนิน การมาตั้งแต่ปี การศึก ษา
๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน โดยการถ่ายทอดความรู้จากครูสู่นักเรียน รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และได้นําไปเสนอในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้ งในระดับ ภาค ระดั บชาติ และได้รับรางวัล ชนะเลิศในระดับชาติ ได้ รับ รางวัลโรงเรียนที่ มีแนวปฏิ บัติเป็ นเลิศ จาก
กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙ และเพื่อความ
ยั่งยืน โรงเรียนได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตให้ครบวงจรและขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น และโรงเรียนได้มีสถานะการเป็น
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบด้านกระบวนการทํางาน
๑๐.๑ เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทําให้
นักเรียนเห็นความสําคัญของการทดลองตามหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทํางาน ทั้งนักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติ รู้จักการแก้ไขปัญหา การวางแผนการทํางาน นักเรียนมีความรับผิดชอบ เสียสละ และความอดทน
๑๐.๒ การเลี้ยงไส้เดือน เป็นการช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ ยหมักที่ ได้จากมูล
ไส้เดือนช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์โดยการช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน และช่วยลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิต
๑๑. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๑.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน ได้นําแนวทางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินการตามศาสตร์ของพระราชา
๑๑.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการที่สําคัญ คือ
โครงการประสบความสํา เร็ จ ได้เพราะได้รับการสนับสนุนและความร่ ว มมื อ จากทุ ก คนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการทํางาน
อย่างชัดเจน มีการมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ารับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย เมื่อโครงการเกิ ดปั ญ หา ได้มี การจัดทํ ารายงานด่วนและร่วมกั นคิดเพื่ อแก้ไขปั ญ หา มีการจัดทํ ารายงาน
สถานภาพของโครงการ เช่น รายงานประจําเดือน ประเมินผลการดําเนินการหลังจากที่ทําโครงการเสร็จสิ้น และเป็น
หลักฐานในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงการนี้ร่วมกัน
๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑๒.๑ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ไปพร้อมกับการปฏิบัติในการทํางานโครงการ อันเป็นผลให้
การเพาะเลี้ยงไส้เดือนประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง เช่น การศึกษาพันธุ์ไส้เดือนที่เหมาะในการเลี้ยงเพื่อสร้างมูลไส้เดือน
อาหารที่เหมาะสมกับการใช้เลี้ยงไส้เดือน เป็น
๑๒.๒ การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงการ ทําให้นักเรียนเกิดความสนใจและรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายในการเลี้ยงไส้เดือน
๑๒.๓ การนําหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนารูปแบบของปุ๋ยมูลไส้เดือน การแยกคุณภาพ
ของปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมตามความเหมาะสม

-๑๑๕๑๒.๔ การบูรณาการฐานการเรียนรู้ จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การประสาน
ติดต่อตลาด การสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้ การผลิตและการสร้างรายได้ โดยมีความมุ่งหวังที่จะทําให้ปุ๋ยจากมูล
ไส้เดือนเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดในอนาคต
----------------------------------

-๑๑๖โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมเป็นสังคมชนบทที่มีการดําเนินชีวิตตามวิถีที่สืบต่อกันมา จากเด็กและเยาวชนที่
เคยมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง มีการช่วยเหลืองานของผู้ปกครองทํางานบ้าน มีการรวมกลุ่มกันออกกําลังกาย เล่น
กีฬาหรือทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพหลังเลิกเรียนหรือเวลาว่าง แต่ปัจจุบันสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
เนื่องจากการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเกิดขึ้นมากมายทํา เช่น การคมนาคมและการติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในชุมชน ทั้งในบ้านและตามร้านอินเตอร์เน็ต ทําให้
มีการเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การเล่นเกมส์ออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมาก ทําให้
เกิดปัญหาการติดเกมส์ ไม่ไปโรงเรียนหรือเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนร่วมห้องอีกทั้งมีพฤติกรรมเลียนแบบ เช่น การตกแต่ง
รถมอเตอร์ ไซด์ ห รื อ แต่ งซิ่ ง เป็ น เด็ ก แว้ น การรวมกลุ่ ม ขี่ ร ถเร็ ว ตามถนนในหมู่ บ้ า นจนกลายเป็ น ปั ญ หาหนึ่ งชุ ม ชน
นอกจากนี้จะมีสถานการณ์ปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น ป่วยเป็นโรงระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระ
ร่วง โรคความดันสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานอย่างใกล้ชิดลดลง เพราะแต่ละครอบครัว
เน้นไปที่การทํางานภายนอกครอบครัว
จากปัญ หาดังกล่าวที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลบ้านถ้ําและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวหันมาใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการทํางานจิตอาสาเพื่อประโยชน์สังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน การลงพื้นที่ร่วมกับ
โรงพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การปรับภูมิทัศน์ของบ้านเพื่อเอื้อและสะดวกต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์ของโครงการ คือ ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการทํางานจิตอาสาเพื่อประโยชน์สังคมและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนในการค้นหา คัดกรอง และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดบ้านจากภาวะทางการ
เคลื่อนไหว คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชน
๒. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาเป็นจิตอาสาเยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ที่มีปัญหาจาก
ภาวะทางการเคลื่อนไหว คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน ซึ่งกลุ่มคนพิการและผู้ป่วย
เหล่านี้เป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
๓. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่ติดบ้านให้มีความสุขทางจิตใจ พึงพอใจกับการเข้ารวมกลุ่มในสังคม
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๘๗,๖๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๘๗,๖๐๐ บาท

-๑๑๗๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
๑. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมจากการติดเกมส์ คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุระหว่าง ๖ – ๑๔ ปี
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้ปกครองส่งรายชื่อและคัดเลือกรายชื่อจากผู้ประกอบการร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต
และจากครูประจําชั้นเรียน จํานวน ๓๐ คน
๒. เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี พ ฤติ ก รรมขั บ รถจัก รยานยนต์ ใช้ค วามเร็วสู งและขับ รถซิ่ง/แต่งรถ มี อายุ
ระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้ปกครองส่งรายชื่อและคัดเลือกรายชื่อจากครูประจําชั้นเรียน
และจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุมชน จํานวน ๑๕ คน
๓. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมมั่วสุมทางเพศ และสารเสพติด เป็นเด็กและเยาวชน ที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๕ – ๒๔ ปี ปี การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ผู้ปกครองส่งรายชื่อและคัดเลือกรายชื่อจากครูประจําชั้นเรียน
และจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน ๑๕ คน
๔. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมด้านผลการเรียนดี เป็นจิตอาสากรรมการนักเรียน เป็นแกน
นําเยาวชนทํากิจกรรมด้านศาสนา มีอายุระหว่าง ๖ – ๒๔ ปี โดยคัดเลือกจากครูประจําชั้นเรียนและจากผู้นําชุมชนและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน ๓๐ คน
รวมจํานวน ๙๐ คน
กลุ่มเป้าหมายรอง
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๑. จะคัดเลือกจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษานอกระบบและเด็ก
หรือเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับการ
พิจารณารับทุนการศึกษาจากทางโรงเรียน ได้รับการเข้าร่วมทัศนศึกษาของโรงเรียนของเทศบาล และของหน่วยงานใน
ชุมชน รวมถึงได้รับคะแนนความประพฤติในบันทึกผลการศึกษาของโรงเรียน ส่วนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาจะ
ได้รับการสนับสนุนการศึกษาหรืออบรมอาชีพกับหน่วยงานส่งเสริมอาชีพในชุมชน
๒. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การดําเนินโครงการประสบความสําเร็จ จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นญาติกันมาร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างสนิทสนมและมีแรงจูงใจให้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายสนับสนุน จํานวน ๔๐ คน
๑. ครูแ ละผู้ บ ริห ารโรงเรียนบ้ านถ้ํ าประชานุ เคราะห์ มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น ด้านบุ ค ลากรและ
สถานที่ในการดําเนินงาน ได้แก่ สถานที่ในการจัดการประชุม อบรม วิทยากร สมทบทุนการศึกษา ให้ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง เฝ้า
ระวังกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน
๒. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา สนับสนุนบุคลากรและเวชภัณฑ์ใน
ระหว่างที่มีการทํากิจกรรมของเยาวชน
๓. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดอกคําใต้ สนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากร
การจัดการอบรม
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
ตําบลบ้านถ้ํา อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

-๑๑๘๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑. จัดตั้งทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนระดับพื้นที่
๒. จัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการสร้างจิตอาสา
๓. จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อค้นหา คัดกรอง และชี้เป้าบ้านผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้าน
๔. จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน
๕. จัดกิจกรรมคัดกรอง เวทีการจัดสวัสดิการ และการวิเคราะห์ข้อมูล
๖. จัดกิจกรรมนันทนาการ
๗. จัดกิจกรรมเวทีสรุปและถอดบทเรียน
๘. คณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนระดับพื้นที่และเยาวชนจิตอาสา เพื่อประเมินผลการ
ดํ า เนิ น งานกั บ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ ติ ด บ้ า นด้ ว ยแบบประเมิ น ADL หรื อ การจํ า แนกผู้ สู ง อายุ ต ามกลุ่ ม ศั ก ยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) และแบบประเมินทางจิตใจ
หรือการคัดกรองโรคซึมเศร้า
๙.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงานในกลุ่มเยาวชน ในกลุ่มผู้สูงอายุและกับกลุ่มเครือข่ายใน
ชุมชน
เหตุผลของการเลือกใช้วิธีนี้/ความสอดคล้องของวิธีการกับวัตถุประสงค์
๑. เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ทําให้วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมเปลี่ยนไป เด็กมีเวลาว่างมากขึ้นและสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตแบบเมืองมากขึ้น อันเป็นปัจจัยดึงดูดให้เด็กติดเกม
หรือรวมกลุ่มกันตกแต่งรถซิ่งและขับขี่รถอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดเสียงดังและอันตรายต่อชาวบ้าน วิธีการจูงใจให้เด็กหันมา
ใช้เวลาว่างในการทําประโยชน์เพื่อส่วนร่วมภายใต้การจัดการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยการให้แต้มในทุกครั้งที่
ออกไปค้นหา คัดกรอง และชี้เป้า เพื่อค้นหาบ้านที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ติดเตียง หรือติดบ้าน ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมสังคม
นอกบ้าน
๒. เนื่องจากวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา เด็กและเยาวชนยังคงให้ความสําคัญกับครอบครัว ชุมชน และ
ให้ความเคารพ หรือการยอมรับและรับฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ ความสัมพันธ์มีลักษณะของชุมชนเครือญาติที่คนส่วนใหญ่
ในชุมชนรู้จักกันดี มีการยอมรับและไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลจึงได้นําจุดนี้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่ยังคงรู้จักใกล้ชิดไว้วางใจกันและกัน
๕.๑ กระบวนการดําเนินงาน
ขั้นเตรียมการ
๑. จัดตั้งทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนระดับพื้นที่ จํานวน ๓๐ คน (ประกอบด้วยผู้แทนผู้นํา
ชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของเยาวชน
ประสานความเข้าใจและร่างแผนการดําเนินงานด้านเยาวชน และจัดให้มีการประชุมทีมงานของเครือข่ายบริหารงาน
เยาวชนอย่างสม่ําเสมอ เป็นการทบทวนปัญหาและร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติการ
๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มและความสุขทางจิตใจเพื่อเป็นพื้นฐาน
๒. จัดกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพการสร้างจิตอาสา
๓. จัดกิจกรรมระดับพื้นที่ให้เด็กได้ค้นหา คัดกรอง และชี้เป้าบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียงและติดบ้าน

-๑๑๙๔. จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การซ่อมและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อผู้สูงอายุ
ขั้นประเมินผล
จัดกรรมการเวทีสรุปและถอดบทเรียน
การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
คณะผู้จัดทําโครงการและเครือข่ายที่ร่วมทํางานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือทํางานในด้านเด็กและ
เยาวชน การดูแลสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
๖. ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
จากรายงานและจากการลงเยี่ยมพื้นที่ ไม่ปรากฏในเรื่องปัญหาในการทํางาน แต่จากการคาดคะเนของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คาดว่า น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างในการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมในการติดเกม การขับรถซิ่ง การมั่วสุมทางเพศและสารเสพติด แต่เนื่องจาก
ในการไปติดตามประเมินผล เราไม่มีโอกาสพบเด็กและเยาวชนในกลุ่มดังกล่าวจึงได้แต่เพียงสอบถามผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ได้
รับคําชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รับความร่วมมือจากครูและผู้เชี่ยวชาญทางการบําบัดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ที่โรงพยาบาลเป็นผู้ประสานขอความร่วมมือ รวมทั้งโดยการร่วมมือของกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมดีเป็นแกนนํา เนื่องจากเป็น
ชุมชนเล็กๆ ที่เป็นเครือญาติ มีการยอมรับ ความไว้วางใจ และเกรงอกเกรงใจกันเป็นพื้นฐาน จึงทําให้การปรับพฤติกรรม
เป็นไปได้ไม่ยากนัก
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑. เด็กและเยาวชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา จํานวน ๖๐ คน ได้รับการอบรม มี
ความรู้และทักษะชีวิต การป้องกันปัญหาสารเสพติด การลดการขับรถเสียงดัง การลดเวลาการเล่นเกม คอมพิวเตอร์ เกิด
การเรียนรู้ การรับรู้จากมุมมองของเยาวชนในห้องเรียนมาสู่นอกห้องเรียนในการใช้เวลาว่างมาทํางานจิตอาสา ด้วยความ
ตั้งใจและประสบการณ์ตรงกับเพื่อนเยาวชน ครูพี่เลี้ยงและวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานในพื้นที่ แกนนําชุมชนสมาชิก
เทศบาล ผู้นําศาสนา ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเครือญาติที่มีการยอมรับและความไว้
เนื้อเชื่อใจกันและกันอยู่แล้ว
๗.๒ ผลที่เกิดขึ้นในระหว่างทําโครงการ
๑. เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการใช้ทักษะชีวิต การเรียนรู้และความร่วมมือในการสร้าง
ชุมชนที่ดี เด็กและเยาวชนมีทักษะในการค้นหา คัดกรอง และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ติดเตียงและติดบ้านจากภาวะทางการ
เคลื่อนไหว คนพิการและป่วยโรคเรื้อรัง จํานวน ๖๐ คน
๒. เกิดการรวมกลุ่มวางแผนในการไปเยี่ยมบ้าน ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซ่อมแซมบ้านและ
ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
๑. เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในโครงการ ลดละการติดเกมและการก่อความรําคาญแก่
ชุมชน เช่น ลดละการขับรถที่ใช้ความเร็วและเสียงดังมากในชุมชน ลดพฤติกรรมการเป็นเด็กแว้น ด้วยการจูงใจให้ใช้เวลา
ว่างมาทําประโยชน์ให้กับชุมชน
๒. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการเรียนรู้ สามารถเป็นจิตอาสาวางแผนและเยี่ยมบ้านดูแลผู้สูงอายุติดบ้านที่
มีปัญหาจากภาวะทางการเคลื่อนไหว คนพิการและป่วยโรคเรื้อรัง เป็นการเพิ่มจํานวนจิตอาสา

-๑๒๐๓. เกิดเครือข่ายที่ทํางานเฝ้าระวังและแก้ปัญ หาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายการทํางานด้านจิต
อาสาที่ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์ เช่น การทํางานด้านดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายไปสู่การทํางานจิตอาสาในด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
๑. เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คือ ลดเวลาการติดเกมส์ การมั่วสุม
และการขับขี่รถซิ่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน อันเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาชุมชน
๒. เด็กและเยาวชนได้มองเห็น รับรู้ และได้รับการพัฒนาศักยภาพและความรู้สามารถเป็นจิตอาสา
เยี่ยมบ้านและดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากภาวะทางการเคลื่อนไหว คนพิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทั้งที่ติดเตียงและติด
บ้าน ซึ่งจะสามารถพัฒนาไปสู่จิตอาสาในด้านอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาบุคลากร ชุมชน
๓. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนในโครงการให้เป็นเด็กดี ลดการใช้เวลาว่างอย่างไร้
สาระและเป็นพิษภัย มาทําประโยชน์ให้กับชุมชนและผู้สูงอายุ
๔. เกิดกลไก เครือข่าย ภาคีสุขภาพและสังคม ทั้งระดับครอบครัว หมู่บ้าน ระดับสหวิชาชีพ ระดับ
ท้องถิ่น อาสาสมัครและปราชญ์ชุมชน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนฝ่ายต่างๆ (People Participation) ในการนําปัญหามา
สู่เวทีการประชุมหมู่บ้าน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ วางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยใช้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับกองทุนสุขภาพตําบลด้านเด็กและเยาวชน จัดทําแผนอย่างต่อเนื่อง มีผู้ปกครอง
เด็กเข้าร่วมมือในการรับส่งเด็ก โรงเรียนให้ความร่วมมือในด้านสถานที่และครูให้เป็นวิทยากร ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านใน
การลดพื้นที่แหล่งมั่วสุม ปราชญ์ชุมชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญา และตํารวจชุมชนในด้านการลดอันตรายในการจราจร
และยาเสพติด
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
๑. ชมรมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนวิทยากรชุมชนด้านการป้องกันหรือลดพื้นที่แหล่งมั่วสุม เช่น
พื้นที่รอยต่อของหมู่บ้าน ตู้โทรศัพท์ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
๒. ตํารวจชุมชน เป็นวิทยากรด้านจราจร ขับขี่ปลอดภัย อันตรายจากภัยสารเสพติด
๓. ปราชญ์ชุมชน หมอเมือง เป็นวิทยากรด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจักสาร สมุนไพร นวดแผนไทย
การทําน้ํายาเอนกประสงค์เพื่อทําความสะอาดบ้านเรือน
๙.๒ มีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
๑. ท้องถิ่นหรือเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกิจการเด็กและเยาวชนต่อเนื่อง
๒. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นวิทยากรกระบวนการ จัดทําสื่อวัสดุเพื่อการอบรม รวมทั้งวัด
ความดันโลหิต ขณะออกไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
๑. โรงเรียนบ้ านถ้ําประชานุเคราะห์ สนั บสนุนสถานที่ วิทยากร ครู พี่ เลี้ยง กํากับติดตามเด็กและ
เยาวชน ขณะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

-๑๒๑๒. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเยาวชน โดยการรับส่งเด็กและเยาวชนขณะทํากิจกรรมทั้งใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ําและขณะเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน อีกทั้งได้ข้อมูลพฤติกรรมของเด็กเยาวชน
ในขณะอยู่ที่บ้านและนอกบ้าน และการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้ํา ๆ ของโครงการ
๑. การตอบรับของชุมชนหรือชาวบ้าน ญาติ ขณะทํากิจกรรมทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านถ้ํา และขณะเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน การอํานวยความสะดวกหรืออนุญาตให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และมีทักษะในการ
ทําความสะอาดให้ผู้สูงอายุและทําความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้มีความปลอดภัยต่อการ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน การทํางานจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ยังคงดําเนินการโดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านถ้ํา ภาคีเครือข่าย โรงเรียน และเด็กและเยาวชนจิตอาสา
๓. ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในตําบลบ้านถ้ําในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ชมรม
กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน การเตรียมการป้องกันหรือลดพื้นที่แหล่งมั่วสุมในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณพื้ นที่รอยต่อหมู่บ้าน ตู้
โทรศัพท์ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตํารวจชุมชน รับหน้าที่เฝ้าระวังด้านจราจร ขับขี่ปลอดภัย
อันตรายภัยสารเสพติด ปราชญ์ชุมชน หมอเมือง นําเยาวชนมาสืบสานด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจักสาน สมุนไพร นวด
แผนไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตําบลบ้านถ้ํา มีการจัดทําแผนกิจการเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
สร้างโอกาสเรียนการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงให้เยาวชนในการเป็นจิตอาสางานชุมชนและทําให้เด็ก
และเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่ามีคุณค่า โดยชาวบ้านมักเรียนเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวว่า “หมอเมือง
น้อย” อันเป็นการเสริมพลังให้แก่เด็กกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากค่านิยมของ
สังคมมาก่อน
๑๑. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑. มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน การเสริมพลังเด็กที่เคยมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน
๒. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและแกนนําในชุมชน
๓. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านการติดตามพฤติกรรม
เด็กขณะอาศัยอยู่ในบ้าน การสนับสนุนให้กําลังใจในการรับส่งเด็กและเยาวชนขณะรับการฝึกอบรมในโรงเรียน
๔. ชาวบ้านและญาติผู้ป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการอํานวยความสะดวก ให้โอกาสเด็กและเยาวชนเป็นจิตอาสา
ขณะทํากิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน อํานวยความสะดวกหรืออนุญ าตให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ทํางานกับผู้สูงอายุ การทําความสะอาด ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่อาศัย โดยสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการ
รวมกลุ่ม (Self Help Group) สร้างความสุขทางจิตใจ (Self-Efficacy) มีการเพิ่มคุณค่าของความภูมิใจในตัวเอง (SelfEsteem)

-๑๒๒๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑. การสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน และให้เด็กหันมาทํางาน
ด้านจิตอาสา โดยการให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหา โดยการนําข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการทํางานและการแบ่งหน้าที่การทํางานที่ชัดเจน มีการติดตามดูแลความก้าวหน้าของพัฒนาการได้
๒. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
๓. ใช้วิธีดึงเด็กและเยาวชนให้ใช้ศักยภาพในการทํางานเพื่อประโยชน์สังคม
๔. ใช้วิธีจูงใจให้เด็กและเยาวชนให้ดึงศักยภาพในตัวเข้ามาใช้ในการทํางานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยการให้
แต้มคะแนนเป็นรางวัลเพื่อสะสมในการให้ไปทัศนาจรในที่ต่างๆ ที่เขาอยากไป เพื่อเพิ่มแต้มคะแนนในการศึกษาต่อ
รวมทั้งการสอดแทรกนันทนาการเพื่อให้เด็กสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การใช้สมุนไพร ดนตรีพื้นบ้าน เช่น การตีกลอง
สะบัดไชย อันเป็นการเพิ่มความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น

--------------------------------

-๑๒๓โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตําบลหลวงเหนือ ปี ๒๕๕๘
โดย โรงพยาบาลงาว จังหวัดลําปาง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จากสภาพปัญหาที่เกษตรกรในจังหวัดยังมีการใช้สารเคมีเพื่อกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร เป็นผลทําให้
ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสารเคมีดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โรงพยาบาลงาวได้มีการสุ่มตรวจ
สุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน พบว่า
ด้านความรู้
เกษตรกรมีความรู้และมีการป้องกันตนเองจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ๑๐ คน (ร้อยละ ๑๖.๖๗)
ด้านสุขภาพร่างกาย
ผลจากการตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส พบระดับผู้ที่มีความเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัย
๑๒ คน (ร้อยละ ๒๐) อาการที่พบ คือมีอาการ แสบตา ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า ระคายเคืองผิวหนัง มีแผลพุพอง
หลังพ่นสารเคมี กําจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมต และ ออร์กาโนฟอสเฟต
ตกค้างในร่างกายเกษตรกรในระดับมีความเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัยสูง
จากภารกิจและยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขในงานอาชีวอนามัยด้านการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมภาคเกษตรกรรม และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากพิษ
ภั ย ของยาฆ่ า แมลง รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ งานอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม GREEN & CLEAN N : Nutrition รณรงค์ ใ ห้
ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ โรงพยาบาลงาวจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลหลวงเหนือโดยการให้ความรู้และการตระหนักถึงพิษ ภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสร้าง
ทางเลือกในการใช้ปุ๋ยชีวเคมีแทน
เป้าประสงค์ของโครงการ คือ เกษตรกรและผู้บริโภคในเขตพื้นที่ตําบลหลวงเหนือได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ที่เกิดจากพิษภัยของสารเคมีกําจัดแมลงและศัตรูพืช
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคมีความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
๒. เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้สารชีวภาพ แทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
๓. เพื่ อลดอั ต ราการพบภาวะเสี่ยงและภาวะไม่ ป ลอดภั ยของระดั บ สารเคมี กํ าจัด ศั ตรูพื ช ในเลื อดของ
เกษตรกรและผู้บริโภค
๓. งบประมาณสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินโครงการทั้งหมดจํานวน ๕๖,๕๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายฯ ในปี ๒๕๕๘ จํานวน ๔๕,๐๐๐ บาท และได้รับการสมทบ
งบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบลหลวงเหนือจํานวน ๖,๐๐๐ บาท โรงพยาบาลงาว จํานวน ๕,๕๐๐ บาท

-๑๒๔๔. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
๑. เกษตรกร จํานวน ๒๖๒ คน
๒. ผู้บริโภค จํานวน ๕๘ คน
รวมจํานวน ๓๒๐ คน
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้มาจากการคัดกรองเกษตรกรที่มีความเสี่ยงโดยการใช้แบบคัดกรองความเสี่ยง
นบก. ๑-๕๖ และการสัมภาษณ์ พฤติกรรม การบริโภคของผู้บริโภคซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม โครงการมีความเสี่ยงต่อ
การได้รับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ ในตําบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลําปาง
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ วิธีการดําเนินงาน
๑. ประเมินความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
๒. เจาะเลือดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อหาระดับของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี การป้องกัน หลีกเลี่ยง และการเฝ้าระวังโดยการสังเกต
อาการ
๔. จัดอบรมวิธีการทําสารชีวภาพและประโยชน์ของการนําไปใช้ในการทดแทน
- ประเมินความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
- ติดตามเยี่ยมในชุมชนเพื่อติดตามการทําสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน
- เจาะเลือดเพื่อหาระดับของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส หลังเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งแจ้งผล
เหตุผลของการเลือกใช้วิธีนี้/ความสอดคล้องของวิธีการกับวัตถุประสงค์
๑. การประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจของกลุ่ ม เป้ า หมายก่ อ นรั บ การอบรมเป็ น การตรวจสอบดู ว่ า
กลุ่มเป้าหมาย มีพื้นฐานความรู้เดิมเป็นอย่างไร อยู่ในระดับใดเพื่อที่จะให้การส่งเสริมสุขภาพดูแลช่วยเหลือได้ถูกต้องและ
ตรงประเด็น
๒. การเจาะเลือดเพื่อหาระดับของ เอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส เพื่อใช้ในการอ้างอิงถึงสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช กลุ่มคาร์บาเมต และออร์กาโนฟอสเฟตก่อนเข้ารับการอบรม เป็นการตรวจดูว่า ก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
ความรู้ มีพฤติกรรมสุขภาพเป็นอย่างไร มีระดับสารเคมีเป็นพิษในร่างกายอยู่ในระดับใด
๓. การอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี การป้องกันและหลีกเลี่ยง เป็นการทําให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยซึ่งอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน
๔. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร พร้ อ มทั้ งสาธิ ต วิ ธี ก ารทํ าสารชี ว ภาพ ทํ าให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายทราบถึ ง
ประโยชน์ของสารชีวภาพ มีความรู้ในการทําที่ถูกต้องและสามารถลงมือปฏิบัติได้เอง ทําให้มีการทําสารชีวภาพไว้ใช้ใน
ครัวเรือนหรืออาจรวมกลุ่มกันทําก็ได้ ซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้เกษตรกรมีการใช้สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี
อย่างเดียว

-๑๒๕๕. มีการประเมินความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเจาะเลือดหลังโครงการเสร็จสิ้น เป็นการประเมินดูว่า
กลุ่มเป้าหมายสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งหากมีพฤติกรรมในการ
ทําการเกษตรโดยการใช้สารชีวภาพ และการเลือกบริโภคพืชผักผลไม้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ที่ถูกต้อง จะมีระดับผล
เลือดที่ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น
๖. วิธีการ/กิจกรรมทั้งหมดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้กล่าวคือ ทําให้กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีทางเลือกในการใช้สารชีวภาพ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นการลดระดับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดของ
กลุ่มเป้าหมาย
๕.๒ กระบวนการดําเนินงาน
๑. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการโครงการ
๒. ดําเนินกิจกรรม
- เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และวิทยากร
- แจ้งกลุ่มเป้าหมาย
- ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ก่อนเข้าร่วมโครงการ
- เจาะเลือดเพื่อหาระดับของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส ก่อนเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งแจ้งผล
- อบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การป้องกันและหลีกเลี่ยงโดยวิทยากร
โรงพยาบาลงาว
- อบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตเรื่องวิธีการทําสารชีวภาพและประโยชน์ของการนําไปใช้ใน
การทดแทน โดยวิทยากร สํานักงานเกษตรอําเภองาว
- สนับสนุนสารเร่ง พด๑,พด๒,พด๗ โดย จนท. สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
- ประเมินความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักถึงพิษภัยสารเคมีหลังเข้าร่วมโครงการ
- ติดตามเยี่ยมผู้ร่วมโครงการในชุมชนเพื่อติดตามการทําสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน
- เจาะเลือดเพื่อหาระดับของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส หลังเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งแจ้งผล
- ติดตามประเมินผล
๓. สรุปบทเรียน
๔. จัดทําสื่อเพื่อเผยแพร่กิจกรรม
๕. รายงานผลการดําเนินงาน
การแสวงหาความรู้และความเข้าใจในการทํางาน
คณะผู้จัดทําโครงการและคณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้พร้อมทั้งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการมาจัดทําเป็นรูปเล่มเพื่อดําเนินการเผยแพร่ให้กระชับเข้าใจง่าย สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้นําไปใช้ต่อไป
การประสานหน่วยงาน/ทรัพยากร
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ต้องประสานงานกับหลายหน่วยงานเพื่ออาศัยความรู้จากหน่วยงาน
หลายแห่ง ได้แก่
๑. รพ.งาว กระทรวงสาธารณสุข
๒. สํานักงานเกษตรอําเภองาว กระทรวงเกษตร ฯ
๓. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง กระทรวงเกษตร ฯ
๔.ชมรมเกษตรกรตําบลหลวงเหนือ

-๑๒๖ซึ่งช่องทางการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้มาจากสื่อบุคคล เอกสารแผ่นพับ ตํารา อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
ความรู้ของคณะทํางาน/การพัฒนาความรู้
- คณะผู้จัดทําโครงการมีการค้นคว้าและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นของหน่วยงานอื่น จากผู้ที่
มีความรู้เฉพาะด้านได้แก่ ความรู้เรื่องสารชีวภาพ ดิน มลภาวะทางดิน
- มีการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการโดยการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีการนําปัญหาอุปสรรค
ในการทํางานมาร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข
๖. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖.๑ ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางแก้ไข
๖.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกตามเวลาที่วางแผน
ไว้ ๓ วัน (๒๗-๒๙ เม.ย. ๕๘)
การแก้ไข
คณะกรรมการมีความเห็นขยายเวลาเพิ่มอีก ๒ วัน (๒๕-๒๖ พ.ค. ๕๘)
๖.๑.๒ หลังดําเนินโครงการเสร็จสิ้นพบว่าอัตราการพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระดับมีความเสี่ยง และ
ระดั บ ไม่ ป ลอดภั ย เพิ่ ม ขึ้ น กว่าเดิ ม ก่ อ นอบรม : ๒๐๗ คน (ร้ อ ยละ ๖๔.๖๙) และหลั งอบรม : ๒๕๒ คน (ร้อ ยละ
๗๘.๗๕)
การแก้ไข
คณะกรรมการประชุมร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สาเหตุที่ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น พบว่า การ
สัมผัสสารเคมี ของเกษตรกรส่วนหนึ่งมาจาก เรือกสวนไร่นาของเกษตรกรคนอื่นทั้งในพื้นที่ตําบลหลวงเหนือและตําบลอื่น
เนื่ อ งจากการทํ าเกษตรกรรมในชุ ม ชนมี ระบบการลงแขก (การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ในแบบทํ างานร่ วมกั น ) นอกจากนี้
เกษตรกรบางรายต้องไปรับจ้างเกษตรกรคนอื่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวด้วย คณะกรรมการมีความเห็นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเทศบาลตําบลหลวงเหนือในการติดตามเกษตรกรที่พบว่ามีผลเลือดอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงและระดับไม่
ปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป
๖.๒ การแก้ไขปัญหากับการเรียนรู้
มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทําให้เกิดการ
เรียนรู้หลายด้านทั้งสาเหตุ ปัจจัยของการได้รับสารเคมีเป็นพิษ กลไกของร่างกาย อันตรายของสารเคมี วิธีการทํางาน
แบบบูรณาการ การประสานงานกับองค์กรอื่น วิธีการปรับเปลี่ยนการทํางานที่ไม่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฯลฯ
๗. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๗.๑ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ความสามารถของผู้ จัดทํ าโครงการในการประสานแหล่ งความรู้ต่ างๆ และการได้ รับความร่วมมื อจาก
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นความต้องการในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่
๑. เกษตรกรและผู้บริโภคมีความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมี และเรื่องการทําสารชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๒. ความรู้เรื่อง พิษภัยของสารเคมี
- ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๖
- หลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๑

-๑๒๗๓. ความรู้เรื่อง การทําสารชีวภาพ
- ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕
- หลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ๒๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕
๔. เกษตรกรและผู้บริโภคมีทางเลือกโดยการผลิตและทําสารชีวภาพ(ปุ๋ยหมักน้ําชีวภาพ,ปุ๋ยหมักแห้ง
ชีวภาพ,สารไล่แมลงชีวภาพ) ไว้ใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
- ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีการผลิตและทําสารชีวภาพ ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘
- หลังเข้าร่วมโครงการ มีการผลิตและทําสารชีวภาพ ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐
๕. ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
๕.๑ อัตราการพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดของเกษตรกรและผู้บริโภคที่อยู่ในระดับเสี่ยงและ
ระดับไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องมาจากวิถีการผลิตแบบลงแขกเอามือ ซึ่งบางพื้นที่ยังคงมีการใช้สารเคมีเต็มที่อยู่
ซึ่งได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเพื่อการป้องกันและการติดตามผลต่อไป
- ก่อนเข้าร่วมโครงการระดับเสี่ยง (๒) และระดับไม่ปลอดภัย (๓) มีจํานวน ๒๐๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๖๙
- หลังเข้าร่วมโครงการระดับเสี่ยง (๒) และระดับไม่ปลอดภัย (๓) มีจํานวน ๒๕๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๗๕
๕.๒ เกษตรกรและผู้บริโภคมีระดับของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเลือดอยู่ในระดับคงเดิม และมี
แนวโน้มดีขึ้น ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๒
๗.๒ ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
๑. กลุ่มเกษตรกร และผู้บริโภคที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๕๘ ที่พบสารเคมีเป็นพิษในเลือดอยู่ในระดับ
๒ : เสี่ยง(พบสารเคมีเป็นพิษตกค้างในร่างกายปริมาณปานกลาง ซึ่งมีความเสียงต่อการเกิดอันตรายต่อร่างกาย) และ
ระดับ ๓ : ไม่ปลอดภัย(พบสารเคมีเป็นพิษตกค้างในร่างกายปริมาณสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก) จํานวน ๑๑๓ คน
ได้ รั บ การเฝ้ า ระวั งและติ ด ตามพฤติ ก รรมการบริ โภค พฤติ ก รรมการใช้ ส ารเคมี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ได้รับการเจาะเลือด ติดตามหาระดับของสารเคมีเป็นพิ ษ และเฝ้าระวังอาการที่ เป็นสัญ ญาณเตือนถึง
อันตรายของสารเคมีเป็นพิษอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สุ ข ภาพตํ า บลหลวงเหนื อ หน่ ว ยงานเทศบาลตํ า บลหลวงเหนื อ ซึ่ งชมรมเกษตรกร ตํ า บลหลวงเหนื อ ร่ ว มกั น เป็ น
ผู้ดําเนินการจัดทําโครงการ
๒. มีการวางแผนและแนวทางที่จะทําการคัดกรองและค้นหาเกษตรกร และผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
รายใหม่ให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเจาะหาระดับสารเคมีเป็นพิษในเลือด
โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (คน , เงิน , ของ) จากกองทุนสุขภาพตําบลหลวงเหนือ หน่วยงานเทศบาลตําบล
หลวงเหนือ และโรงพยาบาลงาวต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗.๓ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุดลง มีการนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน และการ
ทํางาน มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น ได้แก่
๑. เกษตรกรมีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง โดยเฉพาะปุ๋ยหมักน้ําชีวภาพซึ่งทําได้ง่าย
และมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การใช้ในครัวเรือน ไม่เพียงเฉพาะด้านเกษตรกรรมเท่านั้น

-๑๒๘๒. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิตสารชีวภาพไว้ใช้สําหรับการทําเกษตรกรรมที่ครบวงจรซึ่งได้แก่ ปุ๋ยหมัก
แห้งชีวภาพ ปุ๋ยหมักน้ําชีวภาพ และสารไล่แมลง
๓. องค์กรท้องถิ่นเทศบาลตําบลหลวงเหนือได้ช่วยเหลือโดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนหมู่ที่ ๖
บ้านทุ่งโป้ เพื่อสานต่อโครงการ
๔. เกิดการบูรณาการร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนให้ดําเนินการต่อ ได้แก่ โรงพยาบาลงาว
(เน้นผลลัพธ์ด้านสุขภาพ) สํานักงานเกษตรอําเภองาว (เป็นวิทยากรและเน้นผลลัพธ์ด้านผลผลิตโดยลดการใช้สารเคมี)
สถานีพัฒนาที่ดินอําเภองาว จังหวัดลําปาง (สนับสนุนสารเร่ง พด ๑ , พด ๒ , พด ๗ ในการผลิตสารชีวภาพ เน้น
ผลลัพธ์คุณภาพของดิน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตําบลหลวงเหนือ(สนับสนุนงบประมาณดําเนินการต่อใน
พื้นที่อื่นๆ โดยรวมของตําบลหลวงเหนือและพื้นที่เฉพาะ หมู่ ๖ บ้านทุ่งโป้)
๕. เกษตรกรเกิดจิตสํานึกที่จะทําการเกษตรโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค มากกว่ากําไรจาก
การจําหน่ายพืชที่ใช้สารเคมี คือ มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษโดยใช้สารชีวภาพทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตําบลหลวง
เหนือทั้งในรูปแบบกลุ่มและส่วนตัว
๖. จํานวนเกษตรกรและผู้บริโภคที่ได้รับสารเคมีจากยากําจัดศัตรูพืช ลดลง และส่วนผู้ที่ได้รับสารเคมี
มีสุขภาพที่ดีขึ้น
๗. เกิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ เขตตําบลหลวงเหนือ ปี ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐ โดยเทศบาลตําบลหลวงเหนือจัดขึ้นเป็นโครงการตัวอย่าง โดยเชิญนายอําเภองาวเปิดงาน
๘. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม
๘.๑ ประโยชน์ด้านการแก้ไข ฟื้นฟู การป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนา
๑. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๒. เป็นการแก้ไขและลดมลพิษของดิน การฟื้นฟูสภาวะความเสื่อมของดินจากการใช้สารเคมีมาก
เกินไปซึ่งเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากการได้รับสารเคมีเป็นพิษกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟต ที่พบในยาฆ่าแมลง
และสารกําจัดศัตรูพืช ได้แก่ โรคมะเร็ง อาการชักกระตุก และความพิการแต่กําเนิดของทารกที่เกิดจากสถานการณ์ที่บิดา
– มารดา ได้รับสารเคมีเป็นพิษ
๘.๒ ประโยชน์นําไปขับเคลื่อนนโยบาย
๑. เป็นการสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยของสารเคมีทั้งฝ่ายผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป
โดยการเรียนรู้และแก้ไขจากปรากฏการณ์จริง
๒. เป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย โดยการลดปริมาณการ
ตกค้างของสารเคมีเป็นพิษต่อร่างกาย กลุ่มคาร์บาเมต และออร์กาโนฟอสเฟตในพวกพืช – ผัก และผลไม้
๙. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๙.๑ ความร่วมมือก่อนทําโครงการ / ระหว่างดําเนินโครงการ / หลังโครงการเสร็จสิ้น
ก่ อ นทํ า โครงการได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชมรม อสม.ตํ า บลหลวงเหนื อ ในการสํ า รวจข้ อ มู ล ของ
กลุ่มเป้าหมาย ระหว่างทําโครงการได้รับความร่วมมือจากชมรมเกษตรกรและกลุ่มผู้บริโภค ตําบลหลวงเหนือ สํานักงาน
เกษตรอําเภองาว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตําบลหลวงเหนือ และชมรม อสม.
ตําบลหลวงเหนือ ในการดําเนินกิจกรรม ๕ ขั้นตอน หลังโครงการเสร็จสิ้นได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ใหญ่บ้าน/กํานัน
ตําบลหลวงเหนือ กองทุนสุขภาพตําบลหลวงเหนือ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ และชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนือในการ
ประชาสัมพันธ์ความสําเร็จของโครงการและมีการขยายผลต่อเนื่อง

-๑๒๙-

๙.๒ โครงการมีความยั่งยืนโดยมีการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อเนื่อง
๑. ได้รับการสนับสนุนการกิจกรรมและทําโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านแหล่งความรู้และกําลังคน
จากโรงพยาบาลงาว ,ด้านวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร จากชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนือ, ด้านกําลังคนจากสถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดลําปาง, ด้านสารเร่งในการผลิตสารชีวภาพ(สาร พด๑ , พด ๒ และ พด ๗) จากกองทุนสุขภาพตําบลหลวงเหนือ
๒. ด้านงบประมาณจากหน่วยงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ด้านงบประมาณจากชมรมผู้ใหญ่บ้าน
– กํานัน ตําบลหลวงเหนือ
๓. ด้านการสร้างกระแสความตระหนักและการประชาสัมพันธ์
๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาวต่อไปในวงกว้าง
๙.๓ มีหน่วยงานราชการ หรือบุคคล อาสาสมัคร แกนนํา ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลงาว สํานักงานเกษตรอําเภองาว สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดลําปาง เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนื อ ชมรมกํานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน ตําบลหลวงเหนือ
เนื่องจากสามารถเห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม
๙.๔ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องที่ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้นของโครงการ
มีการตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคอาหารพืชผักผลไม้ ที่มีสารเคมีเป็นพิษตกค้างทําให้
เกิดกระแสการเลือกแหล่งบริโภค และความนิยมซื้ออาหาร-พืช-ผัก-ผลไม้ปลอดสารพิษ ผักกางมุ้ง มีการทําปุ๋ยหมักน้ํา
ชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคมากขึ้น มีการจัดทําโครงการต่อยอดในปี ๒๕๕๙ โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบลหลวงเหนือ หน่วยงานเทศบาลตําบลหลวงเหนือ ในการติดตามเฝ้าระวัง
กลุ่มเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีสารเคมีเป็นพิษอยู่ในระดับเสี่ยงและระดับไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการจัดทํา
โครงการคัดกรองและค้นหาเกษตรกร และผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงรายใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑๐. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๑๐.๑ เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน
เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทํางาน แบบบูรณาการและการมี
ส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายภาครัฐและชุมชน รวมทั้งตัวกลุ่มเป้าหมายเอง มีการวางแผนการทํางานอย่างมีขั้นตอนที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน ทั้งก่อน – ขณะ และหลังดําเนินโครงการ
๑๐.๒ มีการสะท้อนถึงการใช้ หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคม
โครงการดังกล่าวหลังดําเนินการเสร็จสิ้นจนถึงขั้นสรุปบทเรียนแล้วสามารถที่จะต่อยอดและขยายผล
สู่ชุมชนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งในปัจจุบันตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีพื้นที่ ตําบลอื่นๆ ในเขตอําเภองาวได้
นํารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานไปใช้กับพื้นที่ของตนเอง เพราะสามารถทําได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยที่ประชาชน
สามารถเป็นเจ้าของโครงการ/กิจกรรม เพียงแต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและชุมชน ตามหลักฐานที่
ปรากฏจะเห็นว่ามีรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนดังนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) สนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภองาว สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้และสาธิตการทํา
สารชีวภาพ สถานีพัฒ นาที่ดินจังหวัดลําปางก็ยังคงสนับสนุนสารเร่งในการผลิตสารชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขระดับตําบลสนับสนุนวิทยากรในการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับของสารเคมีเป็นพิษ และในการให้ความรู้

-๑๓๐เรื่องพิษภัยของสารเคมีเป็นพิษ การเลือกแหล่งบริโภคพืช – ผัก – ผลไม้ การล้างพืช – ผัก – ผลไม้ ที่ถูกวิธีเพื่อลด
สารเคมีตกค้างที่เป็นอันตราย ที่สําคัญ คือประชาชนสามารถเข้าร่วมหรือเป็นเจ้าของโครงการได้เอง จากการดําเนิน
โครงการดังกล่าวถือได้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ ต่องานสวัสดิการสังคมอย่างมากและเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนใน
สังคมเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
๑๑. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
๑๑.๑ มีการนําแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักการที่เหมาะสมต่าง ๆ มาใช้ในการดําเนินงาน
- ได้ใช้หลักการการได้รับประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดําเนินโครงการทั้งหมด
ได้ แ ก่ โรงพยาบาลงาว สํ านั ก งานเกษตรอํ าเภองาว สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น จั งหวัด ลํ าปาง เทศบาลตํ าบลหลวงเหนื อ
เกษตรกร ผู้บริโภค ชมรมผู้ใหญ่บ้าน – กํานัน และชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนือ
- เกษตรกร ได้รับประโยชน์โดยตรงหลายด้านได้แก่ ด้านสุขภาพได้รับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเฝ้าระวังโรคจากการได้รับสารเคมีเป็นพิษ ได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีเป็นพิษ ด้าน
การประกอบอาชีพได้รับความรู้ในการผลิตและทําสารชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนเอง และการลดต้นทุนในการประกอบ
อาชีพจากการซื้อสารเคมีมาใช้ซึ่งทําให้ดินเสื่อมคุณภาพ พืชผลทางการเกษตรลดและการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ
ต่ําลง รวมทั้งได้รับกระแสช่วยในการประชาสัมพันธ์การบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ – ผักกางมุ้ง
- ผู้บริโภค ได้รับประโยชน์ จากการได้รับการตรวจหาระดับของสารเคมีเป็นพิษกลุ่มคาร์บาเมต
และออร์กาโนฟอสเฟตที่พบในพืช – ผัก – ผลไม้ และอาหารที่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารกําจัดวัชพืชทําให้ทราบระดับของ
สารเคมีเป็นพิษในร่างกายของตนเอง ได้รับความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีเป็นพิษ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
การเลือกแหล่งบริโภค ได้รับความรู้ในการผลิตและทําสารชีวภาพอย่างง่ายเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ในครัวเรือนและใน
การปลูกพืช – ผัก – ผลไม้ ไว้รับประทานเอง
- โรงพยาบาลงาว ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพของ
เกษตรกร การค้นหา – คัดกรอง เกษตรกรและผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารเคมีเป็นพิษ เพื่อนํามาดําเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคที่
สามารถป้องกันได้
- สํานักงานเกษตรอําเภองาว ได้รับประโยชน์จากการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารชีวภาพทดแทน
สารเคมีในการทําเกษตรกรรม ได้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในการทําสารชีวภาพไว้ใช้เอง เป็นการลดการใช้
สารเคมีในการกําจัดแมลงและศัตรูพืชซึ่งจะทําให้แมลงดื้อยา ดินเสื่อมคุณภาพ ลดต้นทุนจากการซื้อสารเคมีและปุ๋ยเคมี
มีผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
- สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง ได้รับประโยชน์จากการรณรงค์ให้เกษตรกรได้มีการอนุรักษ์ดิน
ลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีผลทําให้เกิดมลพิษทางดินและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
- เทศบาลตําบลหลวงเหนือ ได้รับประโยชน์จากการดําเนินการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ตามบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประชาชนมีสุขภาพดีไม่เกิด
ความเจ็บป่วย – พิการ – ทุพพลภาพ ก็ไม่เป็นภาระของเทศบาลที่จะต้องสูญเสียงบประมาณในการจ่ายค่าสวัสดิการเลี้ยง
ดูและอื่นๆ
- ชมรมผู้ใหญ่บ้าน – กํานัน ได้รับประโยชน์จากการสร้างกระแส รณรงค์ลดการใช้สารเคมีเป็นพิษ
เป็นการสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในหมู่บ้าน – ตําบลของตนเอง

-๑๓๑- ชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนือ ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตามบทบาทและภารกิจของจิตอาสาในชุมชน ได้รับประสบการณ์ในการทํางานที่ต้องมี
การวางแผน มีการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนและมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลหลายผ่าย อีกทั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเป็นผู้ร่วมดําเนินการสามารถนําไปใช้ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนต่อไป
๑๑.๒ มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินโครงการที่สําคัญคือ ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ สํานักงานเกษตรอําเภองาว สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลําปาง เทศบาลตําบลหลวงเหนือ
ชมรมเกษตรตําบลหลวงเหนือ ชมรมผู้ใหญ่ บ้าน – กํานันตําบลหลวงเหนือ ชมรม อสม. ตําบลหลวงเหนือและกลุ่ม
ผู้บริโภคตําบลหลวงเหนือ อีกทั้งโครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของพิษภัยใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
ของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยวิธีการตามแนวประชารัฐ
๑๒. บทเรียนรู้จากการดําเนินโครงการ
๑.เป็นประเด็นสุขภาพที่ทําให้เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสารเคมีที่
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและผู้บริโภค
๒. เป็นเรื่องพิษภัยใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนทุกคน จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่
จะประสบความสําเร็จเพียงแต่ต้องมีการเสริมพลังและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงการ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ต่อไป
๓. กิจกรรม/โครงการนี้สามารถใช้แก้ปัญหาทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นได้
๔. กิจกรรม/โครงการนี้ใช้หลักการการได้ประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ดังนั้น การมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ด้วยความเต็มใจ

-------------------------------------

-๑๓๒โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายมิตรภาพบําบัดสูก่ ารพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน : โรงพยาบาลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในทศวรรษหน้าสถานการณ์ความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หัวใจ อัมพาต อัมพฤกษ์ ความพิการแต่กําเนิด และความพิการจากสาเหตุต่างๆ มีแนวโน้มจะเป็นภาวะความเจ็บป่วย
เรื้อรังที่กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของครัวเรือนไทย สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตระหนักในความสําคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมมิตรบําบัด
ด้วยแนวคิด "มิตรภาพบําบัด" ซึ่งพัฒนาจากการทํางานของเครือข่ายเพื่อนมะเร็ง ที่เป็นการรวมตัวกันระหว่างผู้ป่วย
ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สาธารณสุข แพทย์ พยาบาลและอาสาสมัคร ด้วยจุดประสงค์หลักคือ
การเสริมสร้างกําลังใจซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน(แพทย์ พยาบาล) ญาติ และผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การต่อสู้กับการเจ็บป่วยร่วมกัน จุดแข็งของเครือข่าย คือ ทําให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงกันของกาย จิต วิญญาณ ที่เข้มแข็ง ซึ่งโรงพยาบาลบางระกํา จ.พิษณุโลก ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์มิตรภาพ
บําบัดเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้น ตั้งแต่ในปี ๒๕๕๒ และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพ
บําบัด ไม่ได้หมายถึงเพียงสถานที่ หากเป็น "พื้นที่" ที่เป็นศูนย์รวมของมิตรจิต มิตรใจ จากเพื่อนผู้ให้ที่เป็นผู้ป่วย ผู้ดูแล
อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาลผู้ให้บริการ มาร่วมกันเยียวยารักษาผู้มารับบริการด้วยหัวใจและมิตรภาพ นอกเหนือจากการ
รักษาทางการแพทย์ กิจกรรมสําคัญ ของศูนย์ เป็นศูนย์กลางข้อมูล การให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญ หาและความ
ต้องการของผู้ป่วยเรื้อรัง มีฐาน ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค อาสาสมัคร ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยและ
ญาติ เป็ น แหล่ งเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม และผลงาน เป็ น แหล่ งให้ ค วามรู้ อบรมและพั ฒ นาทั ก ษะให้ แ ก่
อาสาสมัคร และสมาชิก และเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์มิตรภาพบําบัดเพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลบางระกํา จึงได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่ต้อง
มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อาสาสมัครจิตอาสามิตรภาพบําบัด จึงจัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายมิตรภาพบําบัดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้จิตอาสามี
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนของอําเภอบางระกํามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายมิตรภาพบําบัดในชุมชน
๒) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของกลุ่มให้ดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๓. งบประมาณสนับสนุนโครงการ
งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน ๖๒,๓๐๐ บาท ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

-๑๓๓๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย
- อาสาสมัครจิตอาสาเครือข่ายมิตรภาพบําบัด โรงพยาบาลบางระกํา
- ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ปว่ ยประคับประคองและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ในพื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๙๒๐ คน
- แกนนําชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในแต่ละตําบล จํานวน ๕๐ คน
๔.๒ พื้นที่ดําเนินการ
- พื้นที่อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
๕.๑ ประชุมคณะทํางานวางแผนดําเนินกิจกรรมและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล
๕.๒ นําข้อมูลกลุ่มโรคเรื้อรังของอําเภอมาวิเคราะห์ตามหลักระบาดของกลุ่มโรคเรื้อรัง
๕.๓ ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆแก่คณะทํางาน และประสานเจ้าหน้าที่รพ.สต.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายต่างๆในการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม
๕.๔ จัดทําคู่มอื จิตอาสา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชนจัดทําโปสเตอร์เพื่อแจกให้
กลุ่มผู้ป่วยในการดูแลตนเอง
๕.๕ กิจกรรมการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
ครั้งที่ ๑ เนื้อหาประกอบด้วย การเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในแต่ละรายโรค การฝึกปฏิบัติการเจาะระดับ
น้ําตาลปลายนิ้ว และการแปลผลแนวทางการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน และการบันทึกข้อมูลและแนวการประสานข้อมูล
ของผู้ป่วยระหว่างชุมชนและบุคลากรสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒ เป็นการคืนข้อมูลกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด
สมอง เป็นต้น มีการระดมสมอง ความคิดเห็นในการดูแลผูป้ ่วยของแต่ละหมู่บ้านเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากกลุม่ โรค
เรื้อรังที่เป็นอยู่
๕.๖ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในการมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชน เนื้อหาประกอบด้วย การคืนข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละชุมชน การร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในการหาแนวทางการป้องกัน ดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน ในตําบลหนองกุลา
๕.๗ ติดตามประเมินการติดตามเยี่ยมบ้านของจิตอาสามิตรภาพบําบัดโดยทีมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลและโรงพยาบาลบางระกํา
๕.๘ การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยการนําเสนอผลการดําเนินงาน/ผลงานเด่น ปัญหา/อุปสรรค
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน
๕.๙ มอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายมิตรภาพบําบัดทุกตําบาลในการนําเสนอผลงาน
๕.๑๐ การร่วมเสนอแผนการดําเนินงานในปีต่อไป
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ผลสําเร็จที่เกิดตามโครงการ
๑) จิตอาสามิตรภาพบําบัดมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นและนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๗๕

-๑๓๔๒) ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและมีการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่เพื่อส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางระกําคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ ของชุมชน
๓) เกิดต้นแบบครือข่ายการดําเนินงานดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่าง
ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ จํานวน ๑ แห่ง คือ ตําบลหนองกุลา
๖.๒ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑. จิตอาสามิตรภาพบําบัดมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นและนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม
และมีคุณภาพมากขึ้น
๒. ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับความรู้ทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและมีการค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่เพื่อส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบางระกํา
๔. ชุมชนเห็นศักยภาพของทีมจิตอาสามิตรภาพบําบัด ในการบําบัดดูแลผู้ป่วย
๕.ทีมจิตอาสามิตรภาพบําบัดมีความรักสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานเพื่อชุมชนของตนเอง
๗. ประโยชน์จากโครงการ ช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม
๗.๑ ประโยชน์ต่อระบบบริการ
- มีระบบการบริการ One stop service เพื่อให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อความสะดวกผู้ป่วย
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น
- บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนมีการประสานงานกันมากขึ้น
- ลดค่าใช้จ่ายลง
- ประชาชนมีความพึงพอใจและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
๗.๒ ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
- ลดภาระงาน
- เพิ่มคุณภาพในการให้บริการของบุคลากร
๗.๓ ประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการรักษาโรค
- ลดปัญหาการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําในกลุ่มผู้ป่วยเรือ้ รัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน
- ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ผู้ป่วยได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น
๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจากโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลบางระกํา เทศบาลตําบลบางระกํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จึงทําให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
๘.๒ ภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสําคัญของระบบบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ทําให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนกลวิธีในการดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานมี

-๑๓๕ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในปี ๒๕๕๙ มีจํานวนสมาชิกจิตอาสามิตรภาพบําบัด จํานวน ๓๘๗ คน มีหน้าที่ดูแลผูป้ ่วย
กลุ่มต่างๆ จํานวน ๑๐ กลุ่ม คือ กลุม่ อ่อนหวาน ดูแลผู้ปว่ ยโรคเบาหวาน กลุ่มรักษ์ทรวง ดูแลผู้ป่วยวัณโรค กลุ่มใจ
ประสานใจ ดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุม่ ชีวิตใหม่ ดูแลผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด กลุ่มเพื่อนใจ ดูแลผู้บกพร่องทางจิต กลุ่มสี
ดอกเลา ดูแลผูส้ ูงอายุ กลุ่มพลังชีวิต ดูแลผูป้ ่วยระยะสุดท้าย กลุ่มแสงตะวัน ดูแลผู้พิการ กลุ่มดูแลผูป้ ่วยเส้นเลือดสมอง
แตก และกลุ่มดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
มีการสะท้อนถึงการใช้ หรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมการพัฒนาระบบบริการ
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์โดยใช้ระบบอาสาสมัครผู้ปว่ ย ผู้ดูแลที่เข้มแข็งเป็นเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบ
ครบวงจร เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ทําให้ชมุ ชนเกิดความเข็มแข็งสามารถดูแลตนเองได้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน อีกทั้งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขของหน่วยบริการได้เป็นอย่างดี

-----------------------------------

-๑๓๖โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ได้ระบุว่า
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันทั้งเด็กปกติที่มีความต้องการพิเศษ เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษและเด็กพิการ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น รวมถึงต้องจัดการศึกษาให้
ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การจัดการศึกษาพิเศษมีจุดเน้นที่สําคัญ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ และส่งเสริมสนับสนุน
และการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีความรู้ มีคุณภาพและศักยภาพใน
การพัฒนาตนเอง โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และสิ่งสําคัญของการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสําเร็จตาม
เป้าหมายของการยกระดับการศึกษาพิเศษ คือ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการศึกษาพิเศษใหม่ที่
จําเป็น และสามารถนําไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ
จากพระราชบัญญัติดังกล่าว ครอบครัวและชุมชนจึงถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ และมีความสําคัญใน
การจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ โดยจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่อง
การให้คําปรึกษาในการเลี้ยงดู สามารถแนะแนวให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดู และแนวทางในการศึกษาให้กับเด็กพิการ ดังนั้น
จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการใน ๕ อําเภอนําร่องของจังหวัด
สงขลา จากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอ ทั้งหมด ๑๖ อําเภอ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา มีหน้าที่รับผิดชอบฟื้นฟูดูแลเตรียมความพร้อมคน
พิการ ซึ่งในจังหวัดสงขลามีคนพิการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๘ ปี จํานวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๑ คน ซึ่งคนพิการดังกล่าวไม่
สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๓ จังหวัดสงขลา ได้อย่างทั่วถึง จึงได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการประจําอําเภอ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการรับบริการ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่
คนพิการได้มากขึ้น ซึ่งมีอยู่ ๒ รูปแบบ คือ
๑) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอ ที่มีสถานที่ให้บริการ ๕ อําเภอ ได้แก่ ศูนย์การเรีย น
เฉพาะความพิก ารประจํา อํา เภอหาดใหญ่ (ศูน ย์พัฒ นาเด็ก เล็ก ค่า ยเสนาณรงค์) ศูน ย์ก ารเรีย นเฉพาะความพิก าร
ประจําอําเภอสิงหนคร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์องค์การบริหารส่วนตําบลชิงโค) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
ประจําอําเภอสทิงพระ (โรงเรียนบ้านวัดใหม่) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอเทพา (โรงเรียนบ้านแม่ที)
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอสะบ้าย้อย (โรงเรียนบ้านทําเนียบ)
๒) ศูนย์การเรียนแบบเคลื่อนที่ ไม่มีสถานที่ตั้งถาวร แต่ให้บริการที่บ้านเด็กพิการหรือตามสถานที่ที่นัดหมาย
ได้แก่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอควนเนียง อําเภอกระแสสินธุ์ อําเภอจะนะ อําเภอคลองหอยโข่ง อําเภอนาทวี อําเภอบาง
กล่ํา อําเภอรัตภูมิ อําเภอระโนด อําเภอสะเดา
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อสร้างโอกาสการจัดการศึกษาและให้บริการกับเด็กพิการในรูปแบบที่หลากหลายทั่วถึง
๒.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

-๑๓๗๒.๓ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้เด็กพิการ
๒.๔ เพื่อให้เด็กพิการแต่ละอําเภอได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นทางการ
ศึกษา มีพัฒนาการ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. งบประมาณสนับสนุนโครงการ
การดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
๓.๑ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน ๑๔๙,๐๐๐ บาท
๓.๒ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จํานวน ๑๐๖,๕๐๐ บาท
๓.๓ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน ๓๑๒,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการ
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๔๐ คน เด็กพิการ อําเภอละ ๖ คน จํานวน ๓๐ คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อําเภอ
ละ ๒ คน จํานวน ๑๐ คน
๔.๒ พืน้ ที่ดําเนินการ ๕ แห่ง ได้แก่
๑) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอหาดใหญ่
๒) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอสิงหนคร
๓) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอสทิงพระ
๔) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอเทพา
๕) ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอสะบ้าย้อย
การเลือกพื้นที่ดําเนินการ เลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความพร้อมด้านบุคลากร เช่น ครูพี่เลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
โรงเรียน มีความเข้มแข็ง มีจิตอาสาหรือจิตมุ่งบริการสูง
๕. วิธีการและกระบวนการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประกอบด้วย ๕ กิจกรรม
๕.๑ การจัดอบรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการใน
พื้นที่ (อําเภอสิงหนนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอหาดใหญ่ อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย) ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การช่วยเหลือ พัฒนา และดูแลเด็กพิการได้เต็มศักยภาพ ใช้เวลา ๒ วัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัด
สงขลา
๕.๒ การจัดหาสื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการ ในการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (ISFP)
๕.๓ การออกนิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ/ร่วมพัฒนาเด็กพิการ จํานวน ๓ ครั้ง/ศูนย์
๕.๔ อบรมสรุปผลการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการแก่ผู้ปกครองและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๑ วัน
๕.๕ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ
- มีการใช้องค์ความรู้จากศูนย์การศึกษาพิเศษมาปรับใช้รว่ มกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สื่อการสอน
สําหรับเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยินหรือสายตา

-๑๓๘- บุคลากรที่ดําเนินการมีความสามารถตามสายอาชีพ มีความรู้และสามารถบริหารจัดการ เช่น การ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะครอบครัว (IFSP) การจัดทําสื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภท และการให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง
ชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- นํ า ระบบการดํ าเนิ น งานแบบ PDCA มาใช้ ในกระบวนการ ซึ่ งประกอบด้ว ยขั้ น ตอน ๔ ขั้ น คื อ
วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม PDCA อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรและต่อเนื่อง หมุนเวียนไป
เรื่อยๆ ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๖. ผลจากการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้น
๖.๑ ปัจจัยทีท่ าํ ให้โครงการประสบความสําเร็จประกอบด้วย องค์ความรู้ สื่อ กระบวนการมีส่วนร่วม และ
บุคลากรมีจิตมุง่ บริการ จิตอาสา
๖.๒ ผลสําเร็จที่เกิดตามวัตถุประสงค์โครงการ
๑) ผู้ปกครองมีองค์ความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการ และเด็กพิการทั้ง ๕ อําเภอ มีโอกาสเข้าถึงบริการ
๒) ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการประจําอําเภอมีความพร้อมทั้งสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากรมีการ
ทํางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
๓) เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับคนพิการทั้ง ๙ ประเภท โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖.๓ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังโครงการสําเร็จ
๑) เด็กพิการ จํานวน ๓๐ ครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีทักษะชีวิตที่ดี
สามารถพึ่ งพาตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและสอดคล้องกับความจําเป็ นทางการศึกษา มีพัฒ นาการและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) พี่เลี้ยงเด็กพิการ จํานวน ๑๐ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของเด็กพิการแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ได้กลายเป็นผู้มีความรู้/ทักษะในการพัฒนาคนพิการประจําพื้นที่นั้นๆ
๓) ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ และชุมชน มีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กพิการ และความผูกพันช่วยเหลือกันเสมือนครอบครัวใหญ่
๖.๔ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการในชุมชน พื้นที่ เครือข่าย
๑) สร้างโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการของเด็กพิการทั้ง ๑๖ อําเภอ
๒) ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแลช่วยเหลือเด็กพิการในครอบครัวและสามารถ
นําไปขยายผลในชุมชนได้
๓) พี่เลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน สามารถวางแผนการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กพิการได้อย่างเหมาะสมกับประเภทความพิการ และสามารถให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายได้
๔) ชุมชน สังคม มีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิการ มีการยอมรับ ให้โอกาสแก่เด็กพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมมากขึ้น และให้ความช่วยเหลือตามโอกาสที่เหมาะสม
๗. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีส่วนช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือมีสว่ นช่วยพัฒนาสังคม
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอทําให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อคน
พิการ ช่วยให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเข้าใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้เกิด
เป็นสังคมน่าอยู่

-๑๓๙๘. ความร่วมมือ ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของโครงการ
๘.๑ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา (พมจ.สงขลา) ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินโครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ จากงบประมาณดังกล่าว ทําให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓
จังหวัดสงขลา ได้มีโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม
ทําให้โครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงมีรูปธรรมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในภาคสนาม
๘.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้และให้บริการ
เด็กพิการในชุมชนเรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพปากและฟัน การทํากายภาพบําบัด การคุมกําเนิด การบริการให้
คําปรึกษา จากนักจิตเวชและสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
๘.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความช่วยเหลือด้านอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ด้าน
สาธารณูปโภค เครื่องอุปโภคบริโภค การบริการยานพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลและมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา
๘.๔ โรงเรียนให้สถานที่จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจําอําเภอ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น อาหารกลางวัน และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญ ทําให้นักเรียนมีทักษะสังคมที่ดีขึ้น
๘.๕ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นักพัฒนาชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําศาสนา ผูน้ ําชุมชน ฯลฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือใน
การดําเนินงานตามโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างแท้จริง
๘.๖ โครงการพั ฒนาศู นย์การเรียนเฉพาะความพิ การ เป็นโครงการที่ สามารถดําเนิ นการได้อย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓
จังหวัดสงขลา ดําเนินโครงการในการให้การช่วยเหลือและเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และมี
มิติของการสนับสนุนอย่างจริงจังจากพื้นที่ภาคสนาม ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้นําชุมชนในพื้นที่ และภาคประชาชน
ที่ตระหนักถึงความสําคัญจําเป็นของการพัฒนาคนพิการร่วมกัน
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
๙.๑ การทํางานเป็นทีม เช่น การประสานความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ
๙.๒ การทํางานแบบครอบครัว เช่น การให้บริการ การดูแลเด็กพิการเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน
รับรู้ถึงปัญหาความต้องการและการแก้ไขปัญหา เปรียบเสมือนเป็นปัญหาของตนเอง
๙.๓ ใช้วิธีการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ผู้ปกครองเป็นได้ทั้งครู หมอ พ่อแม่ ในคนเดียวกัน
ในการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการได้ต่อเนื่องตลอดเวลา ทําให้เด็กพิการมีความสุขในการพัฒนาจากบุคคลอันเป็นที่รกั
๙.๔ ปรับปรุงบ้านและสถานที่สภาพแวดล้อมให้รองรับคนพิการได้อยู่อาศัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
๙.๕ ชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิการ ทําให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ได้แก่ การจัดสวัสดิการ การเปิดโอกาสให้เด็กพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทําให้เกิด
ความรักความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทําให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ผู้นําชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาคนพิการ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
๙.๖ ครอบครัวเด็กพิการได้รับโอกาสต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ทํา
ให้ครอบครัวและเด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-------------------

-๑๔๐-

ภาคผนวก

-๑๔๑-

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค ภาคกลาง
ผู้แทนจากสํานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นางเอื้องดอย กีรติบริบูรณ์

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑

นางสาวพิมพ์ธิดา แสงจันทร์

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค ภาคเหนือ
ผู้แทนจากสํานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นางสาวปุณณภา ชุมวรฐายี

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑

นายมงคล ดาศรี

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค ภาคใต้
ผู้แทนจากสํานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นางสาวกนกกาญจน์ อัจฉริยสุนทร

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑

นางสาวบงกช บุณยะวศิว

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นางสาวภัทรพร อิ่มสุข

-๑๔๒-

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แทนจากสํานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นางปุณรัตน์ เมืองาม

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑

นายไพบูลย์ นาคเจือ

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ

-๑๔๓-

รายชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคเหนือ
ลําดับที่
๑
๒
๓

ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุ น ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศาสตราจารย์ ขัตติยา กรรณสูต
นายประสิทธิ์ นาวิกพล
นายอนันต์ ดิสระ

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑
๒
๓

นายสุรเดช ศรีโพธิ์
นางรุ้งเพชร สุมิตนันท์
นางสาวกุสุมา ธิกาพันธ์วรรณ

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒
๓

นายสุเมธ ทรายแก้ว
นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ
นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง

-๑๔๔-

รายชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลําดับที่
๑
๒
๓

ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุ น ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
รองศาสตราจร์อภิญญา เวชยชัย
นายประสิทธิ์ นาวิกพล

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑
๒

นายเหม้ง บุตรกุล
นายทองสุก โทผาวงษ์

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒

นายสุเมธ ทรายแก้ว
นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง

-๑๔๕-

รายชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคใต้
ลําดับที่
๑
๒
๓

ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุ น ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
นายอนันต์ ดิสระ
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑
๒

นางสาวพนิดา แซ่ตั้ง
นางสาวบงกช บุณยะศิวะ

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒

นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ
นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง

-๑๔๖-

รายชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคกลาง
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

ผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุ น ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศาสตร์จารย์อภิญญา เวชยชัย
ศาสตราจารย์ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นายประสิทธิ์ นาวิกพล

ผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
๑
๒
๓

นายโสรฬ วิริยะวัฒนะ
นางลัดดาวรรณ โลหิตไทย
นายภูมชิ าย ปล้องอ้ วน

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒

นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ
นางสาวจิตตกาญจน์ สุขคง

-๑๔๗-

ประมวลภาพกิจกรรม

-๑๔๘-

โครงการท้องถิ่นใส่ใจคนไร้ที่พึ่ง ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พงึ่ พ.ศ.๒๕๕๗

-๑๔๙-

-๑๕๐-

-๑๕๑-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจํากลางราชบุรี

-๑๕๒-

-๑๕๓-

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างฝีมือแก้ไขปัญหาการขาดปัจจัย ๔
(ช่ างไม้ /ช่ างปูน /ช่ างเชื่อ มเหล็ก ) จังหวัด ลพบุร ี

-๑๕๔-

-๑๕๕-

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนกับจิตอาสา จังหวัดพะเยา

-๑๕๖-

-๑๕๗-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตําบลหลวงเหนือ ปี ๒๕๕๘ จังหวัดลําปาง

-๑๕๘-

-๑๕๙โครงการค่ายจริยธรรม และฝึกอาชีพหัตถกรรม
(หลักสูตรการจักสานทําไม้มือเสือและไม้กวาดทางมะพร้าว)

-๑๖๐-

-๑๖๑-

โครงการค่ายทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนานักสื่อสารเยาวชน
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

-๑๖๒-

-๑๖๓-

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายมิตรภาพบําบัดสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

-๑๖๔-

-๑๖๕-

โครงการการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน จังหวัดภูเก็ต

-๑๖๖-

-๑๖๗-

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงวัย จังหวัดสุรนิ ทร์

-๑๖๘-

-๑๖๙-

โครงการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน จังหวัดอํานาจเจริญ

-๑๗๐-

ภาพจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบ
ระดับภาคและระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๐

-๑๗๑-

-๑๗๒-

-๑๗๒-

-๑๗๓-

-๑๗๔-

ภาพการลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียน
จังหวัดประจวบคีรขี ันธ์

-๑๗๕จังหวัดภูเก็ต

-๑๗๖จังหวัดราชบุรี

-๑๗๗จังหวัดยโสธร

-๑๗๘จังหวัดอํานาจเจริญ

-๑๗๙จังหวัดมหาสารคาม

-๑๘๐จังหวัดสุรนิ ทร์

