การถอดบทเรียน
โครงการท่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการีประจาปีี๒๕๖๑

โดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
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
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

คำนำ
วัตถุประสงค์โครงกำร
กระบวนกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบ
ผังกระบวนกำรกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบและถอดบทเรียน
องค์กรสาธารณประโยชน์
๑. โครงกำรองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Debtor
Center)
๒. โครงกำรนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีไทยสูก่ ำรเป็นนักดนตรีอำชีพ
๓. โครงกำรสำนรักสำมวัย รวมใจสร้ำงสุขผู้สงู อำยุที่ป่วยเรื้อรัง
๔. โครงกำรกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)
๕. โครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิกำรสังคมเครือข่ำยผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนธิสร้ำงสุขภำพชุมชน
๖. โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผูส้ ูงอำยุด้วยดนตรีเพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่สงั คมผูส้ ูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์
๗. โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
๘. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรป้องกันกำรจมน้ำ ผู้ก่อกำรดี (Merit Maker)
๙. โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคมบนฐำนกำรใช้
ต้นทุนในท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรสวัสดิการชุมชน
๑. โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกกองทุนในกำรลดภำวะหนี้สิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. โครงกำรหนองลำนบ้ำนฉัน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตำมวิถีพอเพียง
๒. โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำ ภำคีเครือข่ำย ในกำรปกป้องสิทธิผู้ยำกไร้สู่สทิ ธิ
พลเมืองไทยด้วยกำรตรวจพิสจู น์สำรพันธุกรรมกำร (DNA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
๓. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิภำพและคุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิผู้ด้อยโอกำสตำบลแม่กิ๊
๔. โครงกำรสวนบำบัด : จำกธรรมชำติสู่กำรบำบัดเพือ่ ฟื้นฟูเด็กพิกำร
ครั้งที่ ๒ หลักสูตรกำรจัดสวนบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กพิกำร
หน่วยงานรัฐ
๑. โครงกำรจิตอำสำพลำนุกูล รักษ์ดนตรี เพื่อชุมชน
๒. โครงกำรส่งเสริมภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมจังหวัดรำชบุรี
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
๓. โครงกำรครอบครัวตัวดี
๔. โครงกำรสำนใจ สำมวัย สืบสำนวัฒนธรรม
๕. โครงกำร “ท่ำนจะมำ เรำไปรับ ท่ำนจะกลับเรำไปส่ง ท่ำนจะดำรงชีพแบบพอเพียง”
๖. โครงกำร Stop Teen Mom

(ค)
๑
๑
๙
๑๐
๑๑
๒๒
๓๑
๔๒
๕๖
๖๕
๗๓
๘๓
๙๕
๑๐๑
๑๐๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๒๔
๑๓๖
๑๔5
๑๕4
๑๕5
๑๖5
๑๗8
๑๘7
๑๙7
๒๐7

(ข)
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ภำคผนวก
รำยชื่อกรรมกำรผู้ให้คะแนนในกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับภำคกลำง
รำยชื่อกรรมกำรผู้ให้คะแนนในกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับภำคเหนือ
รำยชื่อกรรมกำรผู้ให้คะแนนในกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับภำคใต้
รำยชื่อกรรมกำรผู้ให้คะแนนในกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รำยชื่อผู้ถอดบทเรียนโครงกำรต้นแบบระดับภำคที่ได้รบั กำรคัดเลือกเป็นโครงกำร
ต้นแบบระดับประเทศ
ประมวลภำพกิจกรรม

๒๑6
๒๑7
๒๑7
๒๑7
๒๑8
๒๑9
๒๒3

(ค)
คานา
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมกฎหมำย ให้แก่
องค์ก ำรสวัส ดิกำรสังคม (หน่วยงำนของรัฐ องค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์ก รสวัส ดิกำรชุม ชน) โดยให้องค์ก ำร
สำมำรถเขียนโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกเงินกองทุนในกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กำรสวัสดิกำรสังคม
และภำคี เ ครือข่ำยที่เกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ ง กำรให้บริกำรด้ำนสวัสดิกำรสัง คมแก่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ทั้ ง นี้ กองทุ นมี
กำรดำเนินงำน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นกำรดำเนินงำนกองทุนระบบปกติ มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม และคณะอนุก รรมกำรพิ จำรณำกลั่นกรองโครงกำรที่ ขอรับ กำรสนับ สนุนจำกกองทุนส่งเสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมขององค์กรสำธำรณประโยชน์ในต่ำงประเทศเป็นกลไกหลัก ส่วนรูปแบบท่สองเป็นกำรดำเนินงำนกองทุน
ในระบบกำรกระจำยกองทุนไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่นตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรส่ง เสริม กำรจัดสวัส ดิก ำรสัง คม
แห่งชำติ ซึ่งเริ่ม ดำเนินกำรตั้ง แต่ปี ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมกำรบริห ำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ได้มอบ
อำนำจให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด และกรุงเทพมหำนคร พิจำรณำอนุมัติ
โครงกำรเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัด รวมทั้งโครงกำรระบบปกติสว่ นภูมิภำคตำมกรอบวงเงินทีก่ รมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำรจัดสรรให้ในแต่ละปี
กำรดำเนินงำนกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่ผ่ำนมำ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมแห่งชำติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ได้รับเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ค้นหำ และถอดบทเรียนโครงกำรเพื่อได้มำซึ่งโครงกำรต้นแบบให้องค์กำรสวัสดิกำรสังคม
ได้เรียนรู้และพัฒนำโครงกำรด้ำนสวั ส ดิ ก ำรสั ง คมซึ่งได้ดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐ ปัจจุบัน
มีโครงกำรได้รับกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๔ โครงกำร
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรบริห ำรกองทุ นส่ง เสริม กำรจัดสวัส ดิก ำรสัง คมได้อนุมั ติให้ดำเนินกำร
โครงกำรฯ ดังกล่ำวต่อเพื่อ ให้เกิดกำรพั ฒ นำโครงกำรต้นแบบอย่ำงต่อเนื่อง สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม กำรจัด
สวัส ดิก ำรสังคมแห่งชำติ จึงได้มี กำรพั ฒ นำกระบวนกำรของโครงกำร โดยมี กำรปรับ ปรุงคณะกรรมกำรผู้ให้คะแนน
โครงกำรที่จะเข้ำคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับภำคใหม่ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม หรือสำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ และผู้แทนองค์กำรสวัสดิ กำรสังคม
ที่ ได้ รับกำรคัดเลื อกเป็นโครงกำรต้ นแบบระดั บจังหวัดที่ เข้ำร่วมประชุมในแต่ละภำค และถอดบทเรียนโครงกำรต้น แบบ
ระดับประเทศ ซึ่งปี ๒๕๖๑ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทุ นส่ง เสริม กำรจัดสวัส ดิก ำร
สัง คมกำหนดให้คัด เลือ กโครงกำรเพื่ อ เป็น โครงกำรต้นแบบระดับ ประเทศ จำนวน ๒๐ โครงกำร และให้จัด ทำ
หนัง สือถอดบทเรียนโครงกำรต้นแบบระดับ ประเทศทั้ ง หมด ๒๐ โครงกำร เพื่อนำเสนอรำยละเอียดเกี่ยวกับ

(ง)
โครงกำร ผลส ำเร็จ ประโยชน์ที ่ก ลุ่ม เป้ำหมำยได้ ร ับ และข้อ เสนอแนะ รวมทั ้ง เรื่อ งๆ ที ่เกี่ ยวข้อง เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต่อไป

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติี
กุมภาพันธ์ี๒๕๖๒

-๑-

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงกำรที่ได้รับเงินกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทั้งในระบบปกติ และ
ระบบกระจำยกองทุ นไปสู่ ภูมิ ภำคและท้ อ งถิ่น ระหว่ำงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (ประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพ ธ์ และ
ผลกระทบ)
๒. เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหำ และถอดบทเรียนโครงกำร เพื่อนำไปเป็นโครงกำรต้นแบบให้กับ
องค์กำรสวัสดิกำรสังคม
๓. เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดทำโครงกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม
๔. เพื่อ ได้โครงกำรต้นแบบระดับ ประเทศ และเป็นต้นแบบในกำรเรียนรู้ กำรพัฒ นำโครงกำรขององค์กำร
สวัสดิกำรสังคม

กระบวนการคัดเลือกโครงการต้นแบบ
กระบวนกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบ แบ่งเป็น ๓ รอบ คือ
๑.รอบท่ี๑ีการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
เป็นกำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับ จังหวัดเพื่อเตรียมนำโครงกำรดังกล่ำวเข้ำร่วมประชุมกำรคัดเลือก
โครงกำรต้นแบบระดับภำค ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับภำคและระดับประเทศต่อไป
ซึ่ ง เกณฑ์ ก ำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบระดับจังหวัด ประกอบด้วยดังนี้
๑.๑ เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยเงินกองทุน
สู่ภูมิภำคและท้องถิ่นและระบบปกติ ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๖๐ ที่ดำเนินกำรเสร็จแล้วจำนวน ๑ โครงกำร
โดยกำรคัดเลือกให้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๒ ต้องไม่เป็นโครงกำรที่เคยได้รับกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับประเทศมำก่อน
ดำเนินกำรคัดเลือกโครงกำรโดยคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด
คณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุ นส่ง เสริม กำรจัดสวัส ดิก ำรสังคมกรุงเทพมหำนคร และคณะอนุก รรมกำรพิจ ำรณำ
กลั่นกรองโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ส่วนกลำง) ซึ่งมีโครงกำรที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๖๑ โครงกำร ประกอบด้วย
๑. องค์กรสำธำรณประโยชน์ ๒๔ โครงกำร
๒. หน่วยงำนภำครัฐ ๑๐ โครงกำร
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ๑๕ โครงกำร
๔. องค์กรสวัสดิกำรชุมชน ๑๒ โครงกำร
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย
๑. วัตถุประสงค์ขององค์กำรที่เสนอคืออะไร โครงกำรที่เสนอมำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์ก ำร/
หน่วยงำน หรือไม่
๒. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโครงกำรกับยุทธศำสตร์สังคมระดับต่ำงๆ เช่น ของกระทรวง จังหวัด ท้องถิ่น
ผลสำเร็จของโครงกำรสำมำรถนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์
๓. วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรมและวิธีกำรดำเนินโครงกำร ผลผลิตสอดคล้องกันหรือไม่
๔. ควำมร่วมมือและบทบำทของภำคีเครือข่ำย เช่น อปท. องค์กรของรัฐ หน่วยงำนในพื้นที่ เป็นต้น

-๒๕. ควำมสัมพันธ์กับโครงกำรอื่น ในหน่ วยงำนเดียวกั นและของหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อใช้ป ระโยชน์จ ำก
ควำมสัมพันธ์กับโครงกำรอื่น และหลีกเลี่ยงควำมซ้ำซ้อน
๖. มีตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงควำมสัมฤทธิ์ของโครงกำร ๒ ระดับ คือ ระดับผลผลิต และระดับผลลัพธ์
๗. ลักษณะโครงกำรแสดงให้เห็นถึงควำมยัง่ ยืน ควำมต่อเนื่อง หรือมีกลไกที่ขยำยผลต่อไปได้ แม้กองทุน
จะไม่ได้สนับสนุนในปีต่อๆ ไป
๘. ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรมีควำมสมเหตุสมผลหรือไม่
๙. กำรมีส่วนร่วมของผู้เ กี่ยวข้องกับ โครงกำรทั้ง กลุ่ม ที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จ ของโครงกำร
หรือกลุ่มที่อำจจะได้รบั ผลกระทบจำกโครงกำรเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรบุคคลเหล่ำนี้
๑๐. งบประมำณของโครงกำร ควรแยกตำมหมวดหมู่ค่ำใช้จ่ำย มีควำมสมเหตุสมผลและคุ้มประโยชน์
๑๑. ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำร ควรระบุช่วงเวลำกำรทำงำนในโครงกำรต้องชัดเจน วันเริ่มต้น
วันสิ้นสุด และระยะเวลำในแต่ละกิจกรรม
๑๒. มีรูปแบบ วิธีกำรประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
๑๓. เป็นโครงกำรนวัตกรรมและควำมคิดริเริ่ม
๒.ีรอบท่ี๒ีการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาคและถอดบทเรยนโครงการต้นแบบระดับภาคีีีีีีีีีี
กำรคัดเลือ กโครงกำรระดับ ภำคและระดับประเทศ จะแบ่ง ออกทั้ งหมดเป็น ๔ ภำค ประกอบด้วย
ภำคกลำง (๒๑ จังหวัด) ภำคเหนือ (๑๕ จังหวัด) ภำคใต้ (๑๔ จังหวัด) ภำคะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) และส่วนกลำง
มี โครงกำรต้นแบบระดับ จังหวัด ที่ เข้ำคัดเลือ กเป็ นโครงกำรต้นแบบระดับ ภำค จ ำนวน ๖๑ โครงกำร กำรคัดเลือ ก
โครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้
๒.๑ ผู้ใ ห้ ค ะแนน ประกอบด้ว ย ผู้แ ทนส ำนัก งำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ และผู้แทนองค์กำรสวัสดิกำรสังคมที่ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นโครงกำรต้นแบบระดับจังหวัดที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละภำค
ีีีีีีีีีี ๒.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบด้วย
๑. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงกำร ๒๐ คะแนน
๒. ควำมร่วมมือ/ต่อเนื่อง/ควำมยั่งยืนของโครงกำร ๒๐ คะแนน
๓. ประโยชน์จำกโครงกำรช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำชุมชน สังคม ๒๐ คะแนน
๔. กระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ (มีแผน/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบชัดเจน) ๑๐ คะแนน
๕. ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ ๑๐ คะแนน
๖. ควำมคิดริเริ่ม/สร้ำงสรรค์/นวัตกรรม ๑๐ คะแนน
๗. ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ๑๐ คะแนน
๒.๓ จำนวนโครงกำรต้นแบบระดับภำคที่ต้องคัดเลือก จำนวน ๓๙ โครงกำร
ซึ่งมีโครงกำรต้นแบบระดับจังหวัดได้รับกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับภำคจำนวนทั้งสิ้น
๒๘ โครงกำร ประกอบด้วย
๑. องค์กรสำธำรณประโยชน์ ๑๒ โครงกำร
๒. หน่วยงำนภำครัฐ ๖ โครงกำร
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ๗ โครงกำร
๔. องค์กรสวัสดิกำรชุมชน ๓ โครงกำร

-๓๒.๔ ดำเนินกำรลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงกำรต้นแบบระดับภำคและถอดบทเรียนโครงกำร ก่อนกำรคัดเลือก
โครงกำรต้นแบบระดับประเทศ จำนวน ๒๘ โครงกำร
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/องค์กร

จังหวัด

โครงกำรองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Debtor
Center)
มูลนิธิสุภำ วงค์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลกู หนี้ กรุงเทพมหำนคร
โครงกำรนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีไทยสูก่ ำรเป็นนักดนตรีอำชีพ
ชมรมดนตรีไทยเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน จังหวัดรำชบุรี
โครงกำรโรงเรียนรักษำศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น จังหวัดอ่ำงทอง
ศูนย์พัฒนำคุณธรรมจังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สงู วัยในตำบลสำริกำพึ่งพำตนเองตำมวิถีไทยวิถีธรรม
ชมรมผูส้ ูงอำยุตำบลสำริกำ จังหวัดนครนำยก
โครงกำรส่งเสริมเด็กและเยำวชนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมสูก่ ำรประกอบอำชีพ
องค์กรหัวใจสะพำยเป้ จังหวัดตรำด
โครงกำรสำนรักสำมวัย รวมใจสร้ำงสุขผู้สงู อำยุทปี่ ่วยเรือ้ รัง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สงู อำยุไทรฟัก จังหวัดแพร่
โครงกำรกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)
ศูนย์ปิ๊กมำดี ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
โครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิกำรสังคมเครือข่ำยผู้สงู อำยุตำบลบ้ำนธิสร้ำงสุขภำพชุมชน
ชมรมผูส้ ูงอำยุตำบลบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผูส้ ูงอำยุด้วยดนตรีเพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่สงั คมผูส้ ูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์
องค์กร โฮงเฮียนผูส้ ูงอำยุ จังหวัดพะเยำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรป้องกันกำรจมน้ำ ผู้กอ่ กำรดี (Merit Maker)
มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคมบนฐำนกำรใช้
ต้นทุนในท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จังหวัดเลย

กรุงเทพมหำนคร

องค์กรสาธารณประโยชน์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รำชบุรี
อ่ำงทอง
นครนำยก
ตรำด
แพร่
ลำปำง
ลำพูน
พะเยำ
พิษณุโลก
นครรำชสีมำ
เลย

-๔ลำดับที่
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒

ชื่อโครงกำร/องค์กร
องค์กรสวัสดิการชุมชม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สงู อำยุในกำรดูแลผู้ป่วยติดบ้ำนและติดเตียงในตำบลรอบ
เมือง
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลรอบเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกกองทุนในกำรลดภำวะหนี้สนิ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน จังหวัดอุทัยธำนี
โครงกำร "เยี่ยมคนป่วย ช่วยเหลือคนไข้ ให้กำลังใจคนชรำ"
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงรำย
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรหนองลำนบ้ำนฉัน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตำมวิถีพอเพียง
เทศบำลตำบลหนองลำน จังหวัดกำญจนบุรี
โครงกำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรปรับเปลี่ยนเจตคติและค่ำนิยมเพื่อลด
พฤติกรรมควำมรุนแรงในครอบครัว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง
โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำ ภำคีเครือข่ำย ในกำรปกป้องสิทธิผู้ยำกไร้สสู่ ิทธิ
พลเมืองไทยด้วยกำรตรวจพิสจู น์สำรพันธุกรรม (DNA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
โครงกำรส่งเสริมสวัสดิภำพและคุ้มครองพิทักษ์สทิ ธิผู้ด้อยโอกำสตำบลแม่กิ๊
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรสวนบำบัด : จำกธรรมชำติสู่กำรบำบัดเพือ่ ฟื้นฟูเด็กพิกำร
ครั้งที่ ๒ หลักสูตรกำรจัดสวนบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กพิกำร
เทศบำลตำบลชะเมำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โครงกำรเสริมสร้ำงผู้มรี ำยได้น้อยเลี้ยงครอบครัว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำพระ จังหวัดขอนแก่น
โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สงู อำยุน้อย (อผส.น้อย) พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
ตำบลหนองสองห้อง
เทศบำลตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคำย
หน่วยงานรัฐ
โครงกำรจิตอำสำพลำนุกูล รักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน
โรงเรียนพระพุทธบำท "พลำนุกูลวิทยำ" จังหวัดสระบุรี
โครงกำรส่งเสริมภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมจังหวัดรำชบุรี
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี

จังหวัด
ปรำจีนบุรี
อุทัยธำนี
เชียงรำย
กำญจนบุรี
ระยอง
ชลบุรี
แม่ฮ่องสอน
นครศรีธรรมรำช
ขอนแก่น
หนองคำย

สระบุรี
รำชบุรี

-๕ี

ลำดับที่
๓
๔
๕
๖

ชื่อโครงกำร/องค์กร
โครงกำรครอบครัวตัวดี
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โครงกำรสำนใจ สำมวัย สืบสำนวัฒนธรรม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไทรทอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โครงกำร "ท่ำนจะมำเรำไปรับ ท่ำนจะกลับเรำไปส่ง ท่ำนจะดำรงชีพแบบพอเพียง"
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
โครงกำร Stop Teen Mom
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร จังหวัดชุมพร

จังหวัด
ภูเก็ต
สุรำษฎร์ธำนี
ยโสธร
ชุมพร

๓.ีรอบท่ี๓ีการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับประเทศีีีีีี
นำผลกำรประเมินโครงกำรต้นแบบระดับภำคที่คัดเลือกตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำรต้นแบบ
ระดับประเทศ เสนอต่อคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลฯ เพื่อคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับประเทศ จำนวน
๒๐ โครงกำร
๓.๑ ผู้ใ ห้ค ะแนน ประกอบด้วย ผู้แ ทนคณะกรรมกำรติด ตำมและประเมินผลฯ ผู้แ ทนสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ
ที่ร่วมลงพื้นที่โครงกำร
ีีีีีีีีีี ๓.๒ เกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบด้วย
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.ีผลผลิตี(Output) ผลลัพธ์ี(Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ
1.1 ผลผลิตเกิดตำมเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
1.2 ผลลัพธ์เกิดกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต่อเป้ำหมำย
1.3 ผลกระทบที่ก่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงต่อ
- กลุม่ เป้ำหมำยหลัก/กลุ่มเป้ำหมำยรองของโครงกำร
- กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพปัญหำสังคมเพิ่ม หรือลดลง
- ชุมชน/จังหวัด/สังคม
๑.๔ ผลกระทบเชิงนโยบำยของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี๒.ีความร่วมมือ/ต่อเนื่อง/ความยั่งยืนของโครงการ
2.1 กำรมีส่วนร่วม/กำรสร้ำงเครือข่ำย
๒.๒ มีส่วนรำชกำร หรือบุคคล อำสำสมัคร แกนนำ ต่อเนื่อง
๒.๓ มีหลักฐำนแสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำรอย่ำงชัดเจน เช่น แผนกำรทำงำนต่อภำยหลัง
สิ้นสุด โครงกำร งบประมำณที่สนั บสนุ นกำรทำกิจกรรมหลังโครงกำรสิ้นสุด ลง หน่วยงำนหรือผู้ดำเนินกำรต่อภำยหลั งสิ้นสุ ด
โครงกำร เป็นต้น เช่น มีกำรนำไปบรรจุไว้ในแผนของท้องถิ่น/เทศบัญญัติ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี3.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาชุมชนีสังคม
3.1 ประโยชน์ด้ำนกำรแก้ไข ฟื้นฟู กำรป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนำ
3.๒ ประโยชน์นำไปขับเคลื่อนนโยบำย

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี4.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี๔.๑ กำรจัดกำรเรื่องค่ำใช้จ่ำยกำรเงินของกองทุนและเงินสมทบ
๔.๒ ควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรจัดกิจกรรมโครงกำร

-๖๔.๓ กำรเรียนรู้ของคนทำงำนจำกกำรทำงำนโครงกำร เช่น ได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ
๔.๔ มีกำรติดตำมประเมินผลเป็นระยะ ๆ และนำผลมำปรับปรุงกำรทำงำนระหว่ำงดำเนิน
โครงกำรก่อนสิ้นสุดโครงกำร
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี5.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางาน
5.1 ผู้นำ กำรบริหำรจัดกำร วัฒนธรรม กำรวิเครำะห์ องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร เป็นต้น
5.2 มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำร และนำผลไปใช้ป ระโยชน์ใน
กำรพัฒนำโครงกำรต่อไป
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี6.ีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ี/นวัตกรรมีี
6.1 เป็นโครงกำรที่มคี วำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ในรูปแบบกระบวนกำรทำงำน
6.2 มีกำรสะท้อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำรสังคม (กำรใช้
อะไรที่ทำให้เรำประสบควำมสำเร็จ) เช่น กำรสื่อสำร เครื่องมือทุ่นแรง เป็นต้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี7.ีมการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป

๓.๓ จำนวนโครงกำรต้นแบบระดับภำคที่ต้องคัดเลือก จำนวน ๒๘ โครงกำร
ซึ่งมีโครงกำรต้นแบบระดับระดับภำคได้รับกำรคัดเลือกเป็นโครงกำรต้นแบบระดับประเทศ
จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ โครงกำร ประกอบด้วย
๑. องค์กรสำธำรณประโยชน์ ๙ โครงกำร
๒. หน่วยงำนภำครัฐ ๖ โครงกำร
๓. องค์กรปกครองท้องถิ่น ๔ โครงกำร
๔. องค์กรสวัสดิกำรชุมชน ๑ โครงกำร
ลำดับที่

ชื่อโครงกำร/องค์กร

จังหวัด

โครงกำรองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Debtor
Center)
มูลนิธิสุภำ วงค์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลกู หนี้ กรุงเทพมหำนคร
โครงกำรนวัตกรรมสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีไทยสูก่ ำรเป็นนักดนตรีอำชีพ
ชมรมดนตรีไทยเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชน จังหวัดรำชบุรี
โครงกำรสำนรักสำมวัย รวมใจสร้ำงสุขผู้สงู อำยุทปี่ ่วยเรือ้ รัง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สงู อำยุไทรฟัก จังหวัดแพร่
โครงกำรกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)
ศูนย์ปิ๊กมำดี ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
โครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิกำรสังคมเครือข่ำยผูส้ ูงอำยุตำบลบ้ำนธิสร้ำงสุขภำพชุมชน
ชมรมผูส้ ูงอำยุตำบลบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน

กรุงเทพมหำนคร

องค์กรสาธารณประโยชน์
๑
๒
๓
๔
๕

รำชบุรี
แพร่
ลำปำง
ลำพูน

-๗ลำดับที่
๖
๗
๘
๙

๑
๑
๒
๓
๔

๑
๒

๓

ชื่อโครงกำร/องค์กร
โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผูส้ ูงอำยุด้วยดนตรีเพื่อรองรับ
กำรเข้ำสู่สงั คมผูส้ ูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์
องค์กร โฮงเฮียนผูส้ ูงอำยุ จังหวัดพะเยำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรป้องกันกำรจมน้ำ ผู้กอ่ กำรดี (Merit Maker)
มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคมบนฐำนกำรใช้
ต้นทุนในท้องถิ่นตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จังหวัดเลย
องค์กรสวัสดิการชุมชม
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกกองทุนในกำรลดภำวะหนี้สนิ
กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน จังหวัดอุทัยธำนี
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงกำรหนองลำนบ้ำนฉัน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตำมวิถีพอเพียง
เทศบำลตำบลหนองลำน จังหวัดกำญจนบุรี
โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำ ภำคีเครือข่ำย ในกำรปกป้องสิทธิผู้ยำกไร้สสู่ ิทธิ
พลเมืองไทยด้วยกำรตรวจพิสจู น์สำรพันธุกรรม (DNA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู จังหวัดชลบุรี
โครงกำรส่งเสริมสวัสดิภำพและคุ้มครองพิทักษ์สทิ ธิผู้ด้อยโอกำสตำบลแม่กิ๊
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรสวนบำบัด : จำกธรรมชำติสู่กำรบำบัดเพือ่ ฟื้นฟูเด็กพิกำร
ครั้งที่ ๒ หลักสูตรกำรจัดสวนบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กพิกำร
เทศบำลตำบลชะเมำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
หน่วยงานรัฐ
โครงกำรจิตอำสำพลำนุกูล รักษ์ดนตรีเพื่อชุมชน
โรงเรียนพระพุทธบำท "พลำนุกูลวิทยำ" จังหวัดสระบุรี
โครงกำรส่งเสริมภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมจังหวัดรำชบุรี
ด้ำนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR)
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี
โครงกำรครอบครัวตัวดี
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จังหวัด
พะเยำ
พิษณุโลก
นครรำชสีมำ
เลย

อุทัยธำนี
กำญจนบุรี
ชลบุรี
แม่ฮ่องสอน
นครศรีธรรมรำช

สระบุรี
รำชบุรี

ภูเก็ต

-๘ี

ลำดับที่
๔
๕
๖

ชื่อโครงกำร/องค์กร
โครงกำรสำนใจ สำมวัย สืบสำนวัฒนธรรม
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไทรทอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โครงกำร "ท่ำนจะมำเรำไปรับ ท่ำนจะกลับเรำไปส่ง ท่ำนจะดำรงชีพแบบพอเพียง"
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทพี่ ึ่งจังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร
โครงกำร Stop Teen Mom
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร จังหวัดชุมพร

จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
ยโสธร
ชุมพร

-๙-

ผังกระบวนการการคัดเลือกโครงการต้นแบบีและถอดบทเรยนโครงการ ประจาปีี๒๕๖๑
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ทั้งในระบบปกติและระบบกระจายเงินกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวม ๓,๕๐๖ โครงการ

รอบที่ ๑ การคัดเลือกโครงการระดับจังหวัด
(ระบบกระจายกองทุนสู่ภมู ิภาคและท้องถิ่น)
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดาเนินการ
คัดเลือกโครงการในระบบกระจายฯเพื่อเป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัด
จานวน ๑ โครงการ รวม ๗๗ โครงการ

รอบที่ ๑ การคัดเลือกโครงการระดับจังหวัด
(ระบบปกติ)
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในส่วนกลางดาเนินการคัดเลือกโครงการใน
ระบบปกติ จานวน ๕ โครงการ

รอบที่ ๒ การคัดเลือกโครงการระดับภาค และถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค
๒.๑ ดาเนินการจัดประชุมคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาค จานวน ๓๙ โครงการ
๒.๒ ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินผลโครงการต้นแบบระดับภาคและถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาคก่อนการคัดเลือก
โครงการตันแบบระดับประเทศจานวน ๒๐ โครงการ

รอบที่ ๓ การคัดเลือกโครงการระดับประเทศ
จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อคัดเลือกโครงการ
ต้นแบบระดับประเทศ จานวน ๒๐ โครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

-๑๐-

องค์กรสาธารณประโยชน์
จานวนี๙ีโครงการ

-๑๑-

๑.ีโครงการองค์กรแก้หน้แบบเบ็ดเสร็จีณีจุดเดยวี
(One Stop Service Debtor)
หน่วยงำน มูลนิธิสุภำ วงค์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลกู หนี้ กรุงเทพมหำนคร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการี
ความเป็นมา
จำกกำรลงพื้นที่ของ มูลนิธิสุภำ วงค์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ เพื่อสำรวจภำระหนี้สินของเครือข่ำย
ผู้หญิงปลอดหนี้มีสุขใน 8 จังหวัด พบว่ำ คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหำหนี้นอกระบบเกิดจำกสำเหตุกำรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องกำรบริห ำรกำรเงิน กำรจัดกำรหนี้ สัญ ญำที่ ไม่ เป็นธรรม ควำมรุนแรงทำงแพ่ง กำรเข้ำไม่ ถึง แหล่งเงินในระบบ
ที่ถูก ต้องตำมกฎหมำย ค่ำครองชีพ ที่เพิ่ มขึ้ นและรำยได้ที่ไม่ เพียงพอกั บรำยจ่ำยในครัวเรือน หรือกำรปลูกพืชผลของ
เกษตรกรที่ได้ผลผลิตไม่ดีทำให้รำยได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ธนำคำรทำให้ เกิด กำรกู้ยืม เงินนอกระบบที่มีเ ก็บ ดอกเบี้ย
สูงกว่ำกฎหมำยกำหนดหลำยเท่ำโดยผ่ำนกำรขำยฝำกบ้ำนและที่ดินทำกิน จนกลำยเป็นคนไม่มีเครดิต เกิดกำรหนีคดีควำม
หรือกำรสิ้นเนื้อประดำตัวในที่สุด จำกสำเหตุดังกล่ำว จึงเกิดกำรรวมตัวของประชำชนที่มีปัญหำนี้สนิ ในชื่อเครือข่ำยผู้หญิง
ปลอดหนี้มีสุข ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งต่อมำได้มีกำรจัดกระบวนกำรให้ควำมรู้สร้ำงอำสำสมัครหมอแก้หนี้ในพื้นที่ กำรเจรจำ
ต่อรองหนี้นอกระบบ กำรประสำนหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ ช่วยเหลือสมำชิกที่จะถูกยึดที่ดินหรือบ้ำนจำกกำรค้ำงชำระหนี้
กำรจัดกระบวนกำรในกำรช่วยเหลือสมำชิกในรำยที่ถูกฟ้องบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ หรือถูกฟ้องล้มละลำย และเน้นการ
เก็บออมเงินไม่กู้เงินเพิ่มีเป็นการแก้หน้โดยไม่ต้องกู้
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่ อ ให้ป ระชำชนที่ ป ระสบปั ญ หำควำมเดือ ดร้อ นจำกกำรเป็ น หนี้ ส ำมำรถเข้ำถึ ง บริก ำรช่ว ยเหลือ ให้
คำแนะนำปรึกษำทั้งหนี้ในและนอกระบบ จัดตั้งองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแต่ละภำคของประเทศไทย
พัฒ นำศัก ยภำพอำสำสมั ครหมอแก้ ห นี้ในพื้ นที่ เพื่ อช่วยเหลือผู้ป ระสบปัญ หำหนี้ในและนอกระบบ และส่ง เสริม ให้
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและบริหำรจัดกำรรำยได้ที่มีในครัวเรือนอย่ำงสมดุล
2.ีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 ให้ ป ระชำชนที่ ป ระสบปั ญ หำควำมเดือ ดร้อนจำกกำรเป็น หนี้ส ำมำรถเข้ำถึง บริก ำรช่วยเหลือให้
คำแนะนำปรึกษำอย่ำงรวดเร็วทั้งหนี้ในและนอกระบบ
2.2 มีองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในแต่ละภำคของประเทศไทย
2.3 สร้ำงอำสำสมั ครหมอแก้ ห นี้ในพื้ น ที่ ให้ มี ค วำมรู้แ ละทั ก ษะในกำรให้ค ำปรึก ษำ หำทำงออกและ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำเรื่องหนี้ได้
2.4 เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับประชำชนที่ ตกอยู่ในภำวะหนี้ มีควำมรู้เท่ำกันกำรเป็นหนี้และสำมำรถบริหำร
จัดกำรภำวะเศรษฐกิจในครอบครัวได้อย่ำงพอเพียงสมดุล
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 995,788 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบปกติของส่วนกลำง ในปี 2560 จำนวน 970,250 บำท ได้รับกำรสมทบ
จำกสมำชิกและมูลนิธิในเครือข่ำย จำนวน 25,538 บำท

-๑๒4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
1) อำสำสมัครแก้ไขปัญหำหนี้สิน จำนวน 100 คน
2) ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนเรือ่ งปัญหำหนีส้ ินและเป็นสมำชิกของเครือข่ำยในแต่ละจังหวัด
ในพื้นที่เป้ำหมำย จำนวน 300 คน
รวมทั้งสิ้น 400 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
กรุงเทพมหำนคร จังหวัดตรัง ขอนแก่น สุโขทั ย และนครรำชสีมำ (เงื่อนไขกำรเลือกพื้นที่ เนื่องจำก
เป็นพื้นที่ของเครือข่ำยผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข)
ดำเนินกำรระหว่ำงเดือนมีนำคม – กันยำยน 2560
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2) รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครแก้ไขปัญหาหน้สิน
คัดเลือกจำกสมำชิกของเครือข่ำยแต่ละจังหวัดซึ่งผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้และฝึกทั กษะกำรเป็น
หมอแก้หนี้ และควำมสมัครใจ
เกณฑ์การคัดเลือกประชาชนท่ประสบปัญหาเรื่องหน้สิน
ีีีีีีีีีีีีีี
คัดเลือ กจำกประชำชนที่ ประสบปัญ หำกำรมีห นี้สินและเป็นสมำชิก ของเครือข่ำยที่ อยู่ในพื้นที่
เป้ำหมำยแต่ละจังหวัด และควำมสมัครใจ
3) ประสำนวิทยำกรและสถำนที่จัดประชุม
4) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
1. กิจกรรมพัฒนำหมอแก้หนี้ชุมชน
2. กิจกรรมกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์
3. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้และบริกำรเชิงรุกแก่ประชำชน
4. กิ จกรรมกำรกำรลงพื้ นที่ ติดตำมและถอดบทเรียนกำรท ำงำนของศูนย์ และกำรเยี่ยมศูนย์ฯ
บริกำรทั้ง 4 แห่งที่จัดตั้งขึ้น
5) กำรประเมินผลโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
2) รูปแบบกิจกรรม
1. กำรบรรยำยให้ ค วำมรู้ แ ก่ ห มอแก้ ห นี้ เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในกำรทำงำนและกำรพั ฒ นำคู่ มื อ
กำรปฏิบัติงำน
2. กำรบรรยำยให้ควำมรู้แก่ป ระชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษำอย่ำงรวดเร็วทั้งหนี้ในและนอกระบบ

-๑๓3. จัดตั้งศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้บริกำรด้ำนกำรให้คำปรึกษำ
กำรตรวจสอบเอกสำรสัญ ญำ กำรแก้ไขปัญ หำหนี้ทั้ง ในและนอกระบบในระดับ จังหวัด กำรส่งต่อกรณีที่ เร่งด่วนเข้ำ
ส่วนกลำงและหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรให้กำรช่วยเหลือต่อไป
4. กำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมผลและถอดบทเรียนกำรทำงำนของศูนย์ฯ
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิและอำสำสมัครหมอแก้หนี้ถูกคุกคำมจำกเจ้ำหนี้นอกระบบ และยังไม่มีหลักประกันในกำร
ที่จะได้รับควำมคุ้มครองจำกหน่วยงำนของรัฐแต่อย่ำงใด เป็นกำรทำงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อชีวิตและควำมปลอดภัยอย่ำงยิ่ง
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรก องทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมกำหนด ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นที่ขึ้นและมำกกว่ำที่กองทุนสนับสนุน มูลนิธิฯได้ขอรับกำรสนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ
จำกสมำชิกและเครือข่ำยจำนวน 25,538 บำท
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 970,250 บำท และจำนวนผู้ได้รั บประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 400 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำของกำรใช้เงินกองทุนฯ ที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 2,425.60 บำท
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายี
๑) กลุ่มอำสำสมัครหมอแก้หนี้ คัดเลือกจำกสมำชิกของเครือข่ำยแต่ละจังหวัดซึ่งผ่ำนกำรอบรม
ให้ควำมรู้และฝึกทักษะกำรเป็นหมอแก้หนี้ และควำมสมัครใจ
๒) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย คัดเลือกจำกประชำชนที่ประสบปัญหำกำรมีหนี้สินและเป็นสมำชิก
ของเครือข่ำยที่อยู่ในพื้นที่เป้ำหมำยแต่ละจังหวัด และควำมสมัครใจ
๓) พื้น ที่จัดตั้ง ศูนย์บ ริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ คัดเลือกจำกพื้นที่ดำเนินกำรของเครือข่ำย
ผู้หญิงปลอดหนี้มีสุข
เกณฑ์การคัดเลือกจังหวัด
ต้องเป็นจังหวัดที่มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้หญิง ปลอดหนี้ชีวีเป็นสุข
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำในวันทำกำรและวันหยุดที่ทุกกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ๑) กำรก ำหนดกิจ กรรม เน้น กำรพัฒ นำศัก ยภำพอำสำสมัค รหมอแก้ห นี้ เพื ่อ ท ำงำน
ในศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ใน 4 จังหวัด
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี๒) กำรแก้ไขปัญหำกำรเกิดหนี้สินในและนอกระบบโดยกำรให้ควำมรู้แก่ ประชำชนที่ประสบ
ปัญหำกำรมีหนี้สินและเป็นสมำชิกของเครือข่ำยที่อยู่ในพื้นที่เป้ำหมำยแต่ละจังหวัด เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำร
ช่วยเหลือและกำรให้คำปรึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว

-๑๔๓) ลักษณะกิจกรรม
เป็นกำรให้ควำมรู้ และทักษะกำรทำงำน รวมถึงกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรควำมช่วยเหลือต่ำงๆ
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้มีประสบกำรณ์และผู้เชี่ยวชำญจำกกรมบังคดี กระทรวงยุติธรรม และผู้มีป ระสบกำรณ์
ในกำรทำงำนเรื่องดังกล่ำว
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแบ่งได้ดังน้
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลีคือ มูลนิธิสุภำ วงค์เสนำเพื่อกำรปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
ีีีีีีีีีีีีีีีีี
1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรนำไปปรับใช้ของประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
2) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรนำไปปรับใช้ในกำรทำงำนในศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์
3) ศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ทงั้ 4 จังหวัด มีกำรขับเคลื่อนงำนตำมภำรกิจที่กำหนด
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย ๑) กำรให้ควำมรู้เพื่อพัฒ นำศักยภำพของอำสำสมั ครหมอแก้ หนี้ ๒) กำรให้ควำมรู้แก่
ประชำชนที่ ป ระสบปัญ หำกำรมี ห นี้สินทั้ งในและนอกระบบ และ ๓) กำรจัดตั้ง ศูนย์บ ริก ำรและกำรประชำสัม พัน ธ์
เพื่อให้บริกำรแก่ประชำชนที่ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการี
๑) กำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องหนี้สิน ผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องมีควำมเข้ำใจในระบบของหนี้
กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งกระบวนกำรทำงศำล
๒) กำรจะลดปัญ หำหนี้นอกระบบ ต้องสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแก่ผู้ประสบปัญ หำ กำรนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงมำปรับ ใช้ในกำรดำเนินชีวิต กำรควบคุม ค่ำใช้จ่ ำยไม่ให้ใช้จ่ำยเกินตัวโดยบัญ ชีครัวเรือน
และกำรออมเงินเพื่อนำไปใช้ยำมจำเป็น
๓) เนื่องจำกในกำรทำงำนของหมอแก้หนี้ส่วนใหญ่ จะต้องให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมในกำรไกล่เกลี่ย
หนี้ของลูกหนี้ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทำงด้ำนกฎหมำย ดังนั้น เพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำนมูลนิธิจะได้มีกำรพัฒนำคู่มือ
ปฏิบัติงำนของหมอแก้หนี้ เพื่อให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกฎหมำย กำรไกล่เกลี่ยหนี้ กระบวนกำรทำงศำล และเรื่องอื่นๆ ในอนำคต
๔) เริ่มพัฒนำกำรเก็บข้อมูลออนไลน์โดยผ่ำนกำรใช้ Application Line
๕) กำรพั ฒ นำอำชี พให้ แก่ สมำชิ ก : เริ่มเช่ำสถำนที่ จั ดตั้ งจุดจ ำหน่ ำย รวบรวมผลิ ตภั ณฑ์ ของสมำชิ ก
เพื่อพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งกำรตลำดสินค้ำของสมำชิกเครือข่ำยและอยู่ในระหว่ำงกำรทำซื้อขำย
ออนไลน์ (e-shop) เครือข่ำยบำงจังหวัดได้เข้ำไปร่วมกับ กองทุ นพัฒ นำบทบำทสตรีและ สสว. เช่น จังหวัดนนทบุรี
สุโขทัย
๖) กำรออมทรัพย์ : ได้จัดทำกำรฝึกวินัยทำงกำรเงินให้สมำชิกโดยใช้หลักกำรสัจจะออมทรัพย์ของพระ
อำจำรย์สุบิน วัดไผ่ล้อม จังหวัดตรำด ในทุกเครือข่ำยแล้ว
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
๑) ติดตำมและประเมินผลกำรทำงำนของอำสำสมัครหมอแก้หนี้และกำรทำงำนของศูนย์บริกำรและกำร
ประชำสัมพันธ์
๒) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึง บริกำรและได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็ว

-๑๕ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีี 1) อำสำสมัครหมอแก้หนี้เข้ำทำงำนในศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อน รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำกำรเจรจำหนี้นอกระบบ
2) ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทันกำรเป็นหนี้และสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินจัดกำรหนี้ได้ โดยไม่กู้
3) ประชำชนได้รับกำรช่วยเหลือรวมจำนวน 16,309 คน ในเรื่องต่อไปนี้
- ได้รับควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรเงินจัดกำรหนี้ จำนวน 350 คน
- ได้รับกำรช่วยเหลือเรื่องปัญหำขำยฝำกและและมีประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำทำให้ หลุดจำนอง
ได้ 69 คน
- ไม่ถูกยึดบ้ำนเพื่อชำหนี้ จำนวน 38 คน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย จำนวน 1 คน
- ปัญหำกำรหนี้นอกระบบได้ลดระดับควำมรุนแรงในกรณีถูกขับไล่ จำนวน 29 คน
- ได้รับกำรงดกำรขยำยทอดตลำดบ้ำนจำนวน 22 คน
4) มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรและประชำสัมพันธ์เพื่อเป็นองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในแต่ละ
ภำคของประเทศไทยทั้ง 4 จังหวัด และขับเคลื่อนกำรทำงำนตำมภำรกิจที่กำหนด
โครงสร้ำงและหน้ำที่ของศูนย์บริกำรและประชำสัมพันธ์เพื่อเป็นองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
ศูนย์แก้หนีแ้ บบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ฝ่ายแก้หนี้

ให้ปรึกษา
และแก้ไข
หนี้

ทะเบียนสารสนเทศ

ฝ่ายฝึกอบรม

1.ฝึกอบรมให้ความรู้
2.จัดทาคู่มือหมอแก้หนี้
3.ประเมินสมรรถนะ
4.ผลิตอาสาสมัคร
5.ฟื้นฟูจิตใจลูกหนี้

ฝ่ายพัฒนาอาชีพ

1.สร้างอาชีพเสริม
2.พัฒนาสินค้า
3.ทาการตลาด
4.จัดจาหน่าย

ฝ่ายออมทรัพย์

1.จัดตั้งสหกรณ์
2.จัดระบบออมทรัพย์
3.ทาระบบบัญชีของ
ศูนย์

5) เกิดกำรทำงำนเป็นเครือข่ำย ระดับจังหวัดและภำค
6) เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับเครือข่ำย เช่น กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิ์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม ศำลล้มละลำยกลำง กองทุ นช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยำกจน ส ำนัก งำนตำรวจแห่งชำติ
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสื่ออื่นๆคณะกรรมกำรสิทธิมนุษย์ชนแห่งชำติฯลฯ
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
8.1ีผลผลิตี(Output)
จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลังสิ้นสุดจำนวน 400 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
เงินกองทุนฯ ที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 2,425.60 บำท

-๑๖ีีีีีีีีีีีีีีี๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถนำควำมรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
โดยไม่ต้องกู้ยืมหรือละ ลด กำรกู้ยืมลง
2) มีกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ได้ครบทั้ง 4 จังหวัด
3) อำสำสมัครหมอแก้หนี้ ที่เข้ำมำทำงำนจิตอำสำในศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพและทักษะด้ำนควำมรู้ที่ใช้ในกำรให้คำแนะนำปรึกษำ หรือกำรช่วยเหลือประชำชน/สมำชิกทีม่ ีปญ
ั หำหนี้
ทั้งในและนอกระบบ
4) ประชำชนหรือสมำชิกเครือข่ำยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงรวดเร็วขึ้น
5) เกิดกำรร่วมมือกันระหว่ำงมูลนิธิฯ กับภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้ทั้งในและนอกระบบของประชำชน
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ผลกระทบต่อ
อาสาสมัครหมอแก้หน้

มูลนิธิสุภาฯ

1. เกิ ด กำรท ำงำนร่ ว มกั น ระหว่ ำ งมู ล นิ ฯ
1 . ป ระชำชนที่ เป็ น ห นี้ มี ที่ พึ่ งในกำรให้ 1. สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและเป็น
ค ำแนะน ำปรึ ก ษำคดี ค วำม/สำมำรถเข้ ำ พี่ เลี้ ย งเมื่ อป ร ะ ช ำช น ถู กฟ้ องร้ อ ง ศูนย์บ ริกำรและกำรประชำสัมพั นธ์ และภำคี
ดำเนินคดี
เครื อ ข่ ำยที่ ท ำงำนร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หำหนี้ ที่
บริกำรที่ให้กำรช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็ว
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในและนอกระบ บ เช่ น กองทุ น
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยำกจน ธนำคำรออม
สิ น ธนำคำรเพื่ อกำรเกษตรและสห กรณ์
กำรเกษตร กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) ทั้งระดับจังหวัดและระดับภำค
2. ควำมรุนแรงในกำรถูกคุกคำมข่มขู่เพื่อทวง 2. สำมำรถทำหน้ำที่ช่วยเจรจำไกล่เกลี่ย 2. เกิดกำรขับเคลื่อนงำนในกำรแก้ไขปัญหำหนี้
หนี้มี ระดับ ลดลง/ลดควำมเครียด/ระดั บกำร กับเจ้ำหน้ำที่ทั้งในและนอกระบบ
ในและนอกระบบโดยศู น ย์ บ ริ ก ำรและกำร
ฆ่ำตัวตำยเนื่องจำกไม่ส ำมำรถหำทำงออกใน
ประชำสัมพันธ์
กำรแก้ไขปัญหำได้ลดลง
3. ประชำชนที่ ป ระสบปั ญ หำเรื่องหนี้ ได้ รั บ 3 . ส ำ ม ำ ร ถ ท ำ ง ำ น จิ ต อ ำ ส ำ ใ น
กำรแก้ไขปัญหำ เช่น กำรลดพ้นจำกหนี้/หลุด ศู นย์ บ ริ กำรและกำรประชำสั มพั นธ์ ใ น
จำกกำรขำยฝำกหรือยึดบ้ำน/หลุดจำกกำรนำ ศูนย์ท้งั 4 จังหวัด
ทรัพย์สินขำยทอดตลำด

3. เกิดกำรรณรงค์เพื่อแก้ ไขปัญญำหนี้สินผ่ำน
สื่ อ โ ท ร ทั ศ น์ แ ล ะ ส ำ ร ค ดี ต่ ำ ง ๆ เช่ น
สถำนี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เอส : รำยกำรสถำนี
ประชำชน รำยกำรนโยบำย by ประชำชน สำร
คดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ สำรคดี พิ เศษรำยกำร
สมกำรหนี้ 4 ด้ำน เวทีสัญจรรำยกำร “แพะ –
หนี้”ที่จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ เวทีสัญจร
“สู้กู้วิกฤติ พิชิตหนี้” สถำนีโทรทัศน์

-๑๗ีีีีีีีีผลกระทบต่อ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อาสาสมัครหมอแก้หน้

มูลนิธิสุภาฯ
กองทัพบกช่อง 5 รำยกำรคุยนอกกรอบ
เคเบิ้ลทีวี PPTV รำยกำรเป็นเรื่องเป็นข่ำว และ
อัมรินทร์ทีวีีเรื่องหนี้นอกระบบ

4.ประชำชนได้เรียนรู้เรื่องกำรบริ หำรรำยได้
รำยจ่ำยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรเป็นหนี้ลดลง
และมี วินั ย ในกำรใช้ จ่ ำยเงิ น อย่ ำงมี ส ติ แ ละ
เหตุผลมำกขึ้น

4.เกิ ด เครื อ ข่ ำ ยผู้ ห ญิ ง ปลอดหนี้ มี สุ ข
เพิ่มขึ้น 4 จังหวัด มี อุดรธำนี ปทุมธำนี
นนทบุรี และพัทลุง รวม 12 จังหวัด
(สุ โ ข ทั ย อุ ต ร ดิ ต ถ์ พิ ษ ณุ โ ล ก
นครรำชสี ม ำ สกลนคร ขอนแก่ น ตรั ง
กรุงเทพมหำนคร)

5. ประชำชนที่ได้รับกำรกำรช่วยเหลือ
รวมจำนวน 16,309 คน ในเรื่องต่อไปนี้
- ประชำชนได้รับควำมรู้เรื่องกำรบริหำร
จัดกำรเงินจัดกำรหนี้ จำนวน 350 คน
- ขำยฝำกและหลุดจำนองได้ 69 คน
- ไม่ถูกยึดบ้ำนเพื่อชำหนี้ จำนวน 38 คน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย จำนวน 1 คน
- ช่วยแก้ไขปัญหำกำรเจรจำหนี้นอก
ระบบได้
- ช่วยลดระดับควำมรุนแรงในกรณีถูก
ขับไล่ จำนวน 29 คน
- ได้รับกำรงดกำรขยำยทอดตลำดบ้ำน
จำนวน 22 คน

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ประชำชนที่เป็นหนี้สินลดระดับควำมเครียดในกำรถูกฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่คุกคำมและลดโอกำส
กำรฆ่ำตัวตำย กรณีที่ ไม่ สำมำรถหำทำงแก้ไขปัญ หำหนี้ได้ อันเป็นกำรลดปัจ จัยที่ เกิ ดผลทำงลบต่อคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและครอบครัว
2) สำมำรถสร้ำงองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จขึ้นได้ ๒ แห่ง ใน ๕ จังหวัด คือ กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย นครรำชสีมำ ขอนแก่น ตรัง เกิดกำรทำงำนเป็นเครือข่ำยที่ช่วยเหลือประสำนงำนกันในระดับจังหวัดและระดับภำค
3) เกิดกำรทำงำนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำหนี้ทั้งในและนอกระบบที่ประชำชน/ครัวเรือนประสบอยู่
อย่ำงจริงจังและอย่ำงเป็นระบบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรรำยได้รำยจ่ำยอย่ำงเป็นรูปธรรม
4) เกิดควำมพยำยำมยกระดับกำรใช้ควำมร่วมมือประสำนงำนระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน แก้ไขปัญหำหนี้ประชำชน/ครัวเรือน สู่นโยบำยระดับชำติ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
1) หนี้สินของประชำชนมีโอกำสลดลง และเข้ำสู่ระบบหนี้ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือกำรปลอดหนี้
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญตัวหนึ่งของกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี

-๑๘2) ทำให้ครอบครัว/ชุมชน/สังคมมีเงินเพื่อกำรลงทุนในสิ่งที่เกิดประโยชน์และนวัตกรรมสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้น
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้านการแก้ไข
1) ประชำชนสำมำรถเข้ำสู่คุณภำพชีวิตที่ปลอดหนี้ หรือระบบกำรเป็นหนี้ที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น
๒) ปัญหำควำมรุนแรงจำกกำรถูกคุกคำมหนี้นอกระบบลดลง
๓) ปัญหำภำวะควำมเครียดของประชำชน/โอกำสกำรฆ่ำตัวตำยในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำภำระ
หนี้สินได้ลดลง
๔) ครอบครัวกลับมำมีควำมสุข มีสุขภำพทำงกำรเงินดีขึ้น และสำมำรถอยู่กับหนี้อย่ำงมีควำมสุข
๕) รักษำทรัพย์สินสุดท้ำย (บ้ำน ที่อยู่ ที่ทำกิน สุดท้ำยของครอบครัว)
๖) ลดอัตรำและควำมเสี่ยงของกำรฆ่ำตัวตำย ควำมเครียด และควำมรุนแรงในครอบครัว
๗) ลูกหนี้/ประชำชนในชุมชนมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวกับหนี้และกำรฟ้องร้องบังคับหนี้ มีควำมสำมำรถ
ในกำรเจรจำไกล่เกลี่ยกับเจ้ำหนี้ ลดควำมขัดแย้งในชุมชน
ด้านการป้องกัน
๑) เกิดควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนในกำรทำงำนเพื่อป้องกันมิให้ประชำชน
เป็นหนี้นอกระบบ
๒) ประชำชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกำรเป็นหนี้ลดลง และมีวินัยในกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีสติมำกขึ้น
เนื่องจำกได้เรียนรู้เรื่องกำรบริหำรจัดกำรรำยได้รำยจ่ำยตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ลดปัญหำประชำชนเป็นหนี้นอกระบบมำกขึ้น
๔) มี องค์กรแก้ หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้บ ริกำรปรึก ษำแนะนำแก่ ประชำชนที่ ประสบ
ปัญหำเรื่องหนี้
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) นโยบำยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
ีีี 10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1.กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

2. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษย์ชน
แห่งชำติ
3.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ
กระทรวงยุติธรรม

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. กำรสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมในกำรดำเนิน
โครงกำร
ที่ปรึกษำในกำรจัดกิจกรรม
หนังสือที่ควรรู้เกี่ยวกับหนี้ และสถำนที่
จัดอบรม

-๑๙ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินการ

หลังโครงการสิ้นสุดลง

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
4. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ควำมร่วมมือที่ได้รับ

เอกสำรและหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ หนี้ แ ละ
กฎหมำยและระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ
5. ศำลล้มละลำยกลำง
เอกสำรที่ ลู ก หนี้ ค วรรู้ แ ละกฎหมำย
ฟื้นฟู SME
6.ฝ่ ำยคุ้ มครองผู้ ใช้ บ ริกำรทำงกำรเงิ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ ลู ก หนี้
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
และผู้บริโภค
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค
7.ธนำคำรออมสิ น และธนำคำรเพื่ อ เอกส ำรโค รงกำรสิ้ นเชื่ อที่ รั ฐ บ ำล
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ประกำศช่ ว ยเหลื อ ตำมนโยบำยของ
รัฐบำล
8.เครือโรงพยำบำลพญำไท
เอกสำรและหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ
9.ส ำนั ก งำนบริ ห ำรกองทุ นหมุ นเวี ย น เจ้ ำหน้ ำที่ ให้ ควำมรู้ และร่ วมเจรจำหนี้
เพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและยำกจน
นอกระบบ
1. ศำลจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ขอนแก่ น ตรั ง อ นุ เค ร ำ ะ ห์ ใ ห้ เข้ ำ ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น
และอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
กระบวนกำรพิจำรณำคดีผู้บริโภค
2. ส ำนั ก งำนบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด สุ โขทั ย อ นุ เค ร ำ ะ ห์ ใ ห้ เข้ ำ ศึ ก ษ ำ ดู ง ำ น
ขอนแก่ น ตรั ง และส ำนั ก งำนบั ง คดี กระบวนกำรขั้นตอนบังคับคดีแพ่ง
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
3. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์ วิ ท ยำกรบรรยำยให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งกำร
กำรเกษตรจังหวัดสุโขทัย นครรำชสีมำ เข้ำถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ
ขอนแก่น และตรัง
4. ธนำคำรออมสินจังหวัดสุโขทัย
วิ ท ยำกรบรรยำยให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งกำร
นครรำชสีมำ ขอนแก่น และตรัง
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ
5.เทศบำลเมื อ งศรี สั ช นำลั ย จั ง หวั ด สถำนที่จดั อบรมและให้ควำมรู้
สุ โ ขทั ย อบต.ลำดบั วขำว อ ำเภอสี คิ้ ว
จั งห วั ด น ค รร ำช สี ม ำ วั ด ศ รี ส ว่ ำ ง
จังหวัดขอนแก่น อบต.ท่ำสะบ้ำ จังหวัด
ตรัง
6.มูล นิธิและเครื อข่ ำยผู้ ห ญิ งปลอดหนี้ คัดเลือกอำสำสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม
มี สุ ข จั ง ห วั ด สุ โข ทั ย นค รรำช สี มำ
ขอนแก่น และตรัง
1.สถำบั นบริ ห ำรจั ด กำรธนำคำรที่ ดิ น วิ ท ยำกรบรรยำยให้ ค วำมรู้ เรื่ อ งกำร
(องค์กำรมหำชน)
เข้ ำถึ งแ ห ล่ งค วำม ช่ วย เห ลื อ ด้ ำน
กำรเงิน

-๒๐ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
2. สมำคมคุ้มครองสิทธิพลเมือง
(ทีมนักกฎหมำยด้ำนสิทธิผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม)
3. สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส /
สถำนีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
4.ศูนย์ดำรงธรรมและสำนักบริหำร
กองทุนหมุนเวียน

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
จัดทีมนักกฎหมำยช่วยเหลือลุกหนี้

จัดทำและบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับหนี้
และกำรแก้ไขปัญหำหนี้เพื่อเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน
เพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและยำกจน
และกำรอนุมัติเงินช่วยเหลือในกำรซื้อ
คืนบ้ำนและที่ดินที่นำไปขำยฝำกกับ
เจ้ำหนี้นอกระบบ

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างๆีต่อเนื่อง
โรงพยำบำลพญำไท เทศบำลเมืองศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย อบต.ลำดบัวขำว อำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครรำชสีม ำ วัดศรีส ว่ำง จังหวัดขอนแก่ น อบต.ท่ำสะบ้ำ จังหวัดตรัง โดยให้ข้อมู ล เกี่ยวกั บ กลุ่ม เป้ำหมำยที่ เป็นหนี้
นอกระบบ และกลุ่มเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมโครงกำร
ี10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
กรมพัฒ นำสังคมและสวัสดิกำร กรมบังคั บคดี กระทรวงยุติธรรม ศำลล้มละลำยกลำง ธนำคำร
ออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เป็นต้น
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กำรดำเนินกำรต่อเนื่องของศูนย์บริกำรและกำรประชำสัมพันธ์ที่ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2) เครือข่ำยผู้หญิงปลอดหนี้มีสุขในจังหวัดอุดรธำนีดำเนินกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรแก้ ไขปัญหำ
หนี้สินให้กับประชำชนและข้ำรำชกำรครูที่เดือดร้อน
3) กำรขยำยพื้นที่กำรทำงำนโดยทำงำนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลในจังหวัดตรัง ที่จะทำกำร
สำรวจหนี้ของประชำชนในเกำะสุกร จังหวัดตรัง
4) กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยที่จะให้กำรช่วยเหลือในปีต่อๆ ไป เช่น ข้ำรำชกำร ครู เป็นต้น
5) สสจ. อุทัยธำนีจะทำโครงกำรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ให้กั บบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ๘ โรงพยำบำลในจังหวัดอุทัยธำนี และให้จัดตั้งองค์กรแก้หนี้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
6) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เห็นรูปแบบกำรเจรจำหนี้ที่มูลนิธิฯ และองค์กรเครือข่ำยได้ทำ
ที่จังหวัดตรัง โดยจะนำโมเดล One Stop Service ในกำรเจรจำหนี้นี้ไปใช้ในที่อื่นๆ ต่อไป โดยโมเดลที่มู ลนิธิทำเป็น
กำรบูรณำกำรหน่วยงำนของรัฐทั้งหมด เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(อชก.), หน่วยงำนทหำร, ตำรวจ, ธนำคำรออมสิน, ธกส., ธนำคำรที่ดิน และอำสำสมัครหมอแก้หนี้ ๔ ศูนย์ (ที่ผ่ำนกำร
อบรมอำสำสมัครหมอแก้หนี้เข้มข้นแล้ว) เข้ำมำร่วมงำน

-๒๑7) ไทยพีบีเอสวำงนโยบำยทีจ่ ะทำรำยกำรเกี่ยวกับหนี้ตอ่ เนื่องเป็นเวลำ ๑ ปี (นับจำกที่ได้ทำรำยกำร
“สมกำรหนี้ ๔ ด้ำน” ซึ่งรำยกำรนี้มเี รทติง้ ขึ้นสู่อบั ดับสองของรำยกำรทัง้ หมด
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
1) เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปัญหำของหนี้นอกระบบ และกำรแก้ไขให้
ประชำชนไม่ เป็นหนี้ โดยผ่ำนกระบวนกำรทำงด้ำนกฎหมำย กระบวนกำรของศำล และกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิ จ
พอเพียงมำใช้ เพื่อให้ประชำชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดหรือปลอดกำรเป็นหนี้
2) มีกำรสะท้อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำรสังคม (กำรใช้
อะไรที่ทำให้เรำประสบควำมสำเร็จ) เช่น กำรสื่อสำร เครื่องมือทุ่นแรง เป็นต้น
เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำย (networking) และพันธมิตร (alliance)
ควำมรู้เฉพำะที่เน้นหลักจริยธรรมของหมอแก้หนี้
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำงในกำรแก้ไหนี้
ใช้ social network เช่น facebook, application line, QR Code, e-mail
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมีการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีทส่ อดคล้องกับความ
ต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถแก้ไขปัญหำกรณีงบประมำณไม่เพียงพอในกำร
ดำเนินกำร โดยได้รับกำรสมทบจำกมูลนิธิในเครือข่ำยและสมำชิก สำนักบริหำรกองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมแก่เกษตรกร
และยำกจน กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น
๓) ด้ำนกำรวิเครำะห์ มีกำรวิเครำะห์และกำหนดกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำย กระบวนกำรทำงศำล
๕) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนที่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ
๖) กำรวิเครำะห์ องค์ควำมรู้ ภูมิปญ
ั ญำ ควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร เป็นต้นี
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
ได้ใช้ประสบกำรณ์ตรงจำกภำคสนำมและกำรเป็ นผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะหนี้สินและกำรถูก
เอำเปรียบในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรำและไม่เป็นธรรมมำเป็นพื้นฐำนในบริหำรจัดกำรกำรทำงำนขององค์กร
มู ล นิธิฯ ได้มี ก ำรวิเ ครำะห์ ปัจ จัย แห่ ง ควำมส ำเร็จ และได้มี ก ำรนำไปพั ฒ นำโครงกำรเพื่ อขอรั บ
กำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบปกติ ปี 2561 ต่อไป
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีีีีีีีีีีีีี13.1 นำไปใช้ในกำรจัดทำโครงกำรเพื่อพัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนของหมอแก้หนี้ และของรับกำรสนับสนุนเงิน
จำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม อยู่ระหว่ำงยื่นโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม
---------------------------------

-๒๒-

๒.ีโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรยนรูด้ ้านดนตรไทยีสูก่ ารเป็นนักดนตรมืออาชพ
จังหวัดราชบุร
หน่วยงำนีีชมรมดนตรีไทยเพือ่ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน จังหวัดรำชบุรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ชมรมดนตรีไทยเพื่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน เห็นว่ำกำรปลูกฝังจิตใจของควำมเป็นไทย ควรเริ่มต้นจำก
กำรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เกิดกำรซึมซับ มีใจรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทย พร้อมที่จะเรียนรู้ จนเกิดควำมเชี่ยวชำญ
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ จนสำมำรถเผยแพร่ผลงำนด้ำนดนตรีไทยด้วยวิธีดนตรีบำบัดให้กับผู้ป่วย ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ให้มีควำม
ผ่อนคลำยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จนเกิดกำรเรียนรู้ด้ำนพัฒนำกำร สติปัญญำ จิตใจแจ่มใส มีกำลังใจในกำรต่อสู้กับ
อุปสรรคที่เผชิญอยู่ ตลอดจนมีกำรถ่ำยทอดเจตนำรมณ์ด้ำนดนตรีสู่คนรุ่นหลัง ให้เกิดกำรตระหนักรู้ รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย
ของสิ่งที่บรรพบุรุษสืบทอดมำ กำรแสดงออกในกำรพัฒนำตนเอง และบำบัดจิตใจให้กับผู้ที่รับฟังเพื่อจรรโลงจิตใจ
ชมรมดนตรีไทยเพื่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน จึงเห็นควรที่จะจัดทำโครงกำรเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย
ให้เป็นที่เผยแพร่กับบุคคลที่สนใจ และเป็นกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้นำดนตรีไทย
ไปประยุก ต์กั บ กำรพั ฒ นำจิตใจของผู้ป่ วย ผู้พิ ก ำร ผู้สูง อำยุ ในสถำนที่ ต่ำงๆ จนเกิ ดกำรเรียนรู้ร่วมกั น จนเกิ ดกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพด้ำนดนตรีไทย
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่อพัฒนำศักยภำพของเด็กและเยำวชนด้ำนวัฒนธรรมดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นใจและควำมรู้สึก
เคำรพต่อตนเอง และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยำวชนให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดและอบำยมุ ขต่ำงๆ โดยกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
รวมทั้งกำรใช้ดนตรีไทยเป็นเครื่องมือทำงำนจิตอำสำแสดงให้ผู้ ป่วย ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ ได้รับฟัง เพื่อบำบัดทำงจิตใจ
และใช้ดนตรีในกำรเยียวยำผู้ที่ป่วยแผนกเคมีบำบัด ที่โรงพยำบำลรำชบุรี
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้นำดนตรีไทยไปเผยแพร่และบำบัดจิตใจให้กับผู้ป่วย ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ
2.2 เพื่อนำดนตรีไทย ดนตรีสำกล ดนตรีพื้นบ้ำน มำประยุกต์ร่วมกันเป็นบทเพลง เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนให้
เกิดคุณภำพของกำรแสดงออกสู่สำธำรณชน สร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำด้ำนดนตรีและศิลปะให้ประจักษ์ต่อผู้สนใจ
2.3 เพื่อส่งเสริม สนับ สนุน ให้เด็ก ไทยมีควำมพร้อ มในด้ำ นควำมเก่ง ควำมดี และมีควำมสุ ข พร้อมทั้ง
เป็นตัวอย่ำงที่ดีต่อเด็กและเยำวชนในวัยเดียวกัน
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 99,780 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยกองทุนสู่ภูมิภำคและท้องถิ่นปี 2560 จำนวน 99,780 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
1) เด็ก และเยำวชนทั้ง ในระบบกำรศึก ษำและนอกระบบกำรศึก ษำในพื้นที่ ตำบลเขำแร้ง และ
เกำะพลับพลำ อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี จำนวน 8 คน

-๒๓2) เด็กและเยำวชน โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นไทยเพื่อพัฒนำเด็กและ
เยำวชน รุ่นที่ 1 จำนวน 22 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
กิจกรรมรับสมัครเด็กและเยาวชน
1) โรงเรียนวัดเกำะลอย (ชุนหะวัตฯ)
2) โรงเรียนวัดโสดำประดิษฐำรำม
3) โรงเรียนวัดดอนตลุง
4) โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พระประชำนุกูล)
5) โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด
ีกิจกรรมพ่สอนน้องเล่นดนตรไทย
ชมรมดนตรีไทยเพื่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน (โดยที่รุ่นพี่ในชมรมฯ เป็นผูส้ อนน้องทีเ่ ข้ำมำใหม่)
ีกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านดนตรและนาฎศิลป์
วนอุทยำนปรำนบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ีกิจกรรมดนตรบาบัดสร้างร้อยยิ้มในสถานท่ต่างๆ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี๑) กิจกรรมดนตรีผ่อนคลำย สร้ำงควำมสุขให้ผปู้ ่วย ณ โรงพยำบำลรำชบุรี
๒) กิจกรรมสุข สนุก หรรษำ เด็กไม่เครียด ณ สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรจังหวัดรำชบุรี
๓) กิจกรรมสืบสำนงำนศิลป์ สร้ำงชีวิตให้มีควำมสุข ณ ตลำดริมน้ำโคยกี๊
๔) กิจกรรมเสียงดนตรี สำยธำรธรรม ณ วัดหนองหอยพระอำรำมหลวง
๕) กิจกรรมเพลิดเพลินดูหิ่งห้อย เคล้ำเสียงเพลง ณ สวนสำธำรณะอุทยำนหินเขำงู
๖) กิจกรรมชื่นชมศำสตร์และศิลป์ เอกลักษณ์วิถีไทยณ ตลำดอมยิ้ม อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี
๗) กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม สัปดำห์พระพุทธศำสนำ ณ วัดขนอนหนังใหญ่ อำเภอโพธำรำม จังหวัด
รำชบุรี
๘) กิจกรรมอนุรกั ษ์ถิ่นกำเนิดรำชบุรี ณ พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติรำชบุรี
ีีเรยนรู้ต้นแบบด้านดนตรไทยีี
ีีสำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
พฤษภำคม 2560 – มีนำคม 2561
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะทำงำน
2) ประสำนวิทยำกร
3) รับสมัครเด็กและเยำวชนในพื้นที่ตำบลเขำแร้งและเกำะพลับพลำ

-๒๔ีีีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ดำเนินกำรประชำสัม พันธ์ในพื้นที่ ตำบลเขำแร้ง และตำบลเกำะพลับ พลำ รวมทั้ง พื้นที่ ท่ีไป
แสดงกำรบรรเลงดนตรีไทยในแต่ละครัง้ ทำให้มผี ู้สนใจเข้ำมำสมัครเรียนหลำยพื้นที่ในจังหวัดรำชบุรี
4) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 พี่สอนน้องเล่นดนตรีไทย
กิจกรรมที่ 2 ค่ำยเยำวชนสืบสำนวัฒนธรรมไทยด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์
กิจกรรมที่ 3 ดนตรีบำบัดสร้ำงรอยยิ้มในสถำนที่ต่ำงๆ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสุนทรีย์ดนตรีไทยประยุกต์
กิจกรรมที่ 5 ร้องเล่น เต้น รำ เพื่อควำมบันเทิง
กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย
กิจกรรมที่ 7 E – learningดนตรีไทยผ่ำนสื่อ Youtube
5) ประเมินผลโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำรดำเนินโครงกำร
2) เปิดรับสมัครเด็กและเยำวชนในพื้นที่ตำบลเขำแร้งและเกำะพลับพลำที่สนใจ
3) ดำเนินกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 พี่สอนน้องเล่นดนตรีไทย
กิจกรรมที่ 2 ค่ำยเยำวชนสืบสำนวัฒนธรรมไทยด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์
กิจกรรมที่ 3 ดนตรีบำบัดสร้ำงร้อยยิ้มในสถำนที่ต่ำงๆ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสุนทรีย์ดนตรีไทยประยุกต์
กิจกรรมที่ 5 ร้องเล่น เต้น รำ เพื่อควำมบันเทิง
กิจกรรมที่ 6 เรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย
กิจกรรมที่ 7 E – learningดนตรีไทยผ่ำนสื่อ Youtube
4) สรุปผลโครงกำร และกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งสำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรด ำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำร กองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด

-๒๕งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 99,780 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 30 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้ เข้ำร่วมโครงกำร
ถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 3,326 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิดขึ้น
1) เด็กและเยำวชนมีทักษะในกำรเล่นดนตรีไทย
2) เด็กและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม เช่น กำรเล่นดนตรีไทยในสถำนบริกำร
ต่ำงๆ ของรัฐ
3) เกิดกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำ
๔) เด็กและเยำวชนเกิดจิตอำสำในกำรบำเพ็ญประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและช่วยเหลือให้
ชุมชนสำมำรถพัฒ นำเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ ง ตรงกับเจตนำรมณ์ของกองทุน (แต่ขำดกำรประสำนกับเครือข่ำย อปท.
วัด และโรงเรียน อย่ำงเป็นระบบ)
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1) เด็กและเยำวชนทั้ งในระบบกำรศึก ษำ และนอกระบบกำรศึกษำในพื้นที่ ตำบลเขำแร้งและ
เกำะพลับพลำ อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี
2) เด็กและเยำวชน โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นไทยเพื่อพัฒนำเด็กและ
เยำวชน รุ่นที่ 1 เพื่อเปิดโอกำสให้เด็กทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำได้มีโอกำสเรียนกำรเล่นดนตรีไทย
3) เด็กและเยำวชนที่สมัครเข้ำมำเรียนจำกพื้นที่ ที่ไปแสดงดนตรีไทยในอำเภอต่ำงๆของจังหวัด
รำชบุรี
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
1) กำรฝึกสอนกำรเล่นดนตรีไทย และเรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย
ด ำ เน ิน ก ำ ร ใ น ช ่ว ง เ ย ็น ข อ ง ว ัน ป ก ต ิ ข อ ง ท ุก ว ัน จ ัน ท ร ์ อ ัง ค ำ ร แ ล ะ ศ ุก ร์
2) กำรแสดงดนตรีบำบัดสร้ำงรอยยิ้มในสถำนที่ต่ำงๆ กิจกรรมสุนทรีย์ดนตรีไทยประยุก ต์ ค่ำ ย
เยำวชนสืบ สำนวัฒ นธรรมไทยด้ำ นดนตรีแ ละนำฏศิล ป์ ร้อ งเล่น เต้น รำ เพื่อ ควำม บัน เทิง และ E – learning
ดนตรีไทยผ่ำนสื่อ Youtube
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี๑) กำรกำหนดกิจกรรม เน้นกำรเรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย และกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์
ด้ำนกำรแสดงดนตรีไทยโดยที่เด็ก และเยำวชนได้นำควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทยไปแสดงยังสถำ นที่ต่ำงๆในจังหวัด
รำชบุรีที่เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของชมรมฯ และสร้ำงควำมมีจิตอำสำให้เกิดขึ้นใน
ตัวเด็กและเยำวชน เช่น สวนสำธำรณะอุทยำนหินเขำงู , ตลำดอมยิ้ม อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี , วัดขนอนหนังใหญ่
,พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติรำชบุ รี ,ตลำดริมน้ำโคยกี๊ วัดหนองหอยพระอำรำมหลวง รองลงมำ คือกำรแสดงดนตรีไทย
เพื่อบำบัดสภำพร่ำงกำยและจิตใจ และสร้ำงควำมสุขให้ให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุตำมสถำนบริกำรของรัฐ เช่น
โรงพยำบำลรำชบุรี ,สถำนคุ้มครองและพัฒนำคนพิกำรจังหวัดรำชบุรี , สะพำนมอญ อำเภอสังขะบุรี จังหวัดกำญจนบุรี
เป็นต้น

-๒๖๒) ลักษณะกิจกรรม
ฝึกสอนดนตรีไทยโดยพี่สอนน้อง กำรพัฒนำดนตรีไทยโดยวิทยำกรจำกชมรมดนตรีไทยรำชบุรี
กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรเล่นดนตรีไทย และกำรทำงำนจิตอำสำ
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
อำจำรย์ผู้ส อนดนตรีไทย และรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง และรุ่นพี่ที่เ รียนในระดับอุดมศึกษำที่เคยเล่น
ดนตรีไทยที่จบกำรศึกษำไปแล้ว
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแบ่งได้ดังน้
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลีคือ ชมรมดนตรีไทยเพื่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
ีีีีีีีีีีีีีีีีี
1) นัก เรียนมีทักษะในกำรเล่นดนตรีไทยมำกขึ้น มีควำมกล้ำแสดงออกในเชิงบวก และรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2) เกิด กำรท ำงำนจิตอำสำในลัก ษณะกำรแสดงดนตรีไทยให้ผู้ป ่วย ผู้พิก ำร และผู้สูง อำยุใน
หน่วยงำนรัฐ ได้รับฟัง เพื่อบำบัดจิตใจและลดควำมเครียด
3) เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำจำกรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้อง
4) สร้ำงรำยได้ให้ แก่เด็กและเยำวชนและมีอำชีพติดตัวระหว่ำงเรียน
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย
กิจกรรมด้านการสอน
๑) รุ่นพี่สอนกำรเล่นดนตรีไทยให้กับน้อง
๒) วิทยำกรจำกภำยนอกเป็นผู้สอนกำรเล่นดนตรีไทย
กิจกรรมท่เพิ่มพูนทักษะและการแสดงออกทางด้านดนตรไทย
๑) กิจกรรมค่ำยเยำวชนสืบสำนวัฒนธรรมไทยด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมทักษะและกำรแสดงออก
ทำงดนตรีไทย
๒) กิจกรรมดนตรีบำบัดสร้ำงร้อยยิ้มในสถำนที่ต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ด้ำนดนตรีไทย ร้องเล่น เต้นรำ
เพื่อควำมบันเทิง กำรเรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย
๓) กิจกรรม E – learningดนตรีไทยผ่ำนสื่อ Youtube และ เพจเฟชบุ๊ค
๔) กิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบด้ำนดนตรีไทย เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำเรียนรู้จำกนักดนตรีไทยมืออำชีพ
เกิดแรงบันดำลใจในกำรอย่ำงเก่งเหมือนดั่งรุ่นพี่
กิจกรรมการทางานจิตอาสา
กำรแสดงดนตรีไทยตำมหน่วยงำนรัฐ เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ ได้รับกำรบำบัดจิตใจ และลด
ควำมเครียดสร้ำงควำมสุข
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
๑) กำรสืบสำนวัฒนธรรมไทยโดยเด็กและเยำวชน
๒) กำรเรียนรู้เรื่องกำรเกิดสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆด้ำนดนตรีไทยในกำรพัฒ นำเด็กและเยำวชนให้มีส่วน
ร่วมในกำรเพลงไทยและดนตรีไทยให้สอดรับกับยุคสมัยในปัจจุบัน และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รั บฟังดนตรีไทย

-๒๗๓) กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนดนตรีไทยในจังหวัดรำชบุรี
๔) กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมสำมำรถและมีอำชีพติดตัว
๕) กำรเรียนรู้ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเพื่อเกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
เพรำะเด็กบำงคนมีนิสัยก้ำวร้ำว เอำแต่ใจ และมีอำรมณ์รุนแรงจำกพฤติกรรมฝั่งใจจำกครอบครัว เมื่อใช้ดนตรีไทยเป็น
เครื่องช่วยบำบัดจนทำให้มีจิตใจที่ดีขึ้น
๖) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชมรมฯกับชุมชน หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ในจังหวัดรำชบุรี
4.ีการติด ตามประเมิ นผลโครงการเป็ นระยะีๆีและได้ นามาปรับ ปรุงการท างานระหว่ า งดาเนิ น
โครงการก่อนสิ้นสุดโครงการี
มีกำรติดตำมและได้ดำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรทุกๆกิจกรรม
ีีีีประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในกำรเล่นดนตรีไทย กำรพัฒนำดนตรีไทย เกิดกำรทำงำนด้ำนจิตอำสำในวัยเด็ก
และมีอำชีพติดตัวในช่วงระหว่ำงเรียนจนมีรำยได้
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
8.1ีผลผลิตี(Output)
มีเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 30 คน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรเรียนและเล่ นดนตรีไทย และเป็นอำชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัว
2) เกิดกำรพัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหวทำงร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสังคมของเด็กและเยำวชน
3) เด็กและเยำวำชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแสดงออกทำงด้ำน
ควำมสำมำรถของตนเอง
4) เกิดกำรทำงำนจิตอำสำเพื่อให้บริกำรแก่ ผู้สูงอำยุและคนพิกำรในหน่วยงำนรัฐและสถำนสงเครำะห์
ต่ำงๆ ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
5) เกิดกำรอนุรักษ์สืบสำนดนตรีไทย
8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

-๒๘เด็กและเยาวชน

ชมรมดนตร

ผู้ป่วยีผู้สูงอายุีและผู้
พิการ รวมทั้งบุคคลทั่วไป

1. เด็ กและเยำวชนมีกำรพั ฒ นำด้ ำนจิ ต ใจ อำรมณ์ และ 1. เกิดกำรอนุรักษ์ดนตรีไทยดั้งเดิม
สติปัญญำ และสังคมที่ดีขึ้น

1. ผู้ป่ วย ผู้สู งอำยุ และผู้ พิกำร
รวมทั้ งผู้ พิ กำรทำงสอง ได้ ผ่ อน
คลำยอำรมณ์ และมีสุ ขภำพจิ ต
ที่ดี
2. รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2. สร้ ำ งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ ชมรมฯ และ 2. ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับวิธีเล่น
โรงเรียน
ดนตรีไทยจำกนักเรียนที่ไปสอน
ดนตรีไทย
3. กำรนำควำมสำมำรถด้ ำนดนตรีไทยไปสร้ ำงโอกำสทำง 1. ใช้ ค วำมสำมำรถด้ ำนดนตรี ในกำร
กำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
สอบเข้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ
ระดับอุดมศึกษำ สร้ำงซื่อเสียงให้
ชมรมฯ
4. มี ร ำยได้ เสริ มจำกกำรเล่ นดนตรี ไ ทย และนำไปใช้เป็ น 1. รำยได้ ห ลั งจำกให้ เด็ กและเยำวชน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ เพื่อแบ่งเบำภำระของครอบครัว
แบ่งส่วนเข้ำชมรมฯ /งำน
5.เกิดกำรทำงำนจิตอำสำ
- ให้ บ ริ ก ำรด้ ำน กำรแ สด งด นต รี ไ ท ย แก่ ผู้ ป่ วย ใน
สถำนพยำบำล ผู้ สูงอำยุ และผู้ พิ กำร ในสถำนสงเครำะห์
ต่ำงๆ
- กำรสอนดนตรีไทยให้กับผู้สนใจและผู้พิกำรทำงสมอง
- เด็กและเยำวชนได้เห็นคุณค่ำของตนเองและกำรทำงำน
เพื่อประโยชน์สังคม

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
ีีีีีีีีีลดกำรเกิดปัญ หำของสังคมในพื้นที่ เช่นปัญหำยำเสพติด , ปัญหำวัยรุ่นต่อยตี ,ปัญหำเด็กติด
เกมส์ และปัญหำเด็กแว๊น ในพื้นที่
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ลดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวและสังคม
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรป้องกัน
1) เด็กและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2) เกิดกำรอนุรักษ์ดนตรีไทย
3) เกิดกำรทำงำนจิตอำสำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้สงู อำยุและคนพิกำร
4) ป้องกันกำรเกิดปัญหำทำงสังคมในวัยเด็กและเยำวชน
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
เป็นกำรทำงำน ตำมนโยบำยที่รัฐบำลและกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์กำหนด

-๒๙10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังโครงการสิ้นสุดลง

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1. ชมรมดนตรีไทยฯ
2. ครูสอนดนตรีไทย
3. สถำบันกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำสังคม
1. ชมรมดนตรีไทยฯ
2. ครูสอนดนตรีไทย
3. สถำบันกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำสังคม
1. ชมรมดนตรีไทยฯ
2. ครูสอนดนตรีไทย
3. สถำบันกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำสังคม

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. จัดหำเครือข่ำยในกำรแสดงกำร
บรรเลงดนตรีไทย
2. วิทยำกรผู้สอนดนตรีไทย
3. สถำนที่ฝึกซ้อมดนตรีไทย
1. จัดหำเครือข่ำยในกำรแสดงกำร
บรรเลงดนตรีไทย
2. วิทยำกรผู้สอนดนตรีไทย
3. สถำนที่ฝึกซ้อมดนตรีไทย
1. จัดหำเครือข่ำยในกำรแสดงกำร
บรรเลงดนตรีไทย
2. วิทยำกรผู้สอนดนตรีไทย
3. สถำนที่ฝึกซ้อมดนตรีไทย

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
มีกำรสนับสนุนพื้นที่ให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออก ทำงำนด้ำนจิตอำสำ
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
๑) สถำบันกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำสังคม
๒) ชมรมดนตรีไทยจังหวัดรำชบุรี
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
๑) กิจกรรมยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ ชมรมฯ ยังคงดำเนินกำรใน
กิจกรรมพี่สอนน้องเล่นดนตรีไทย ดนตรีบำบัดสร้ำงร้อยยิ้มในสถำนที่ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
๒) ฝึก สอนกำรเล่นดนตรีไทยกั บ กลุ่ม เด็ก พิก ำรทำงสมอง ซึ่งเป็นเด็ก กลุ่ม A (สำมำรถดูแลและ
ช่วยเหลือตนเองได้ เขียนและอ่ำนหนังสือได้ กำรศึกษำเทียบได้เท่ำกับระดับประถม ที่มีช่วงอำยุระหว่ำง 15 – 23 ปี
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มที่นำเด็กและเยำวชนมำใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ และเกิดกำรทำงำน
จิตอำสำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุและคนพิกำรีีี

-๓๐ีีีีีีีีีีีีีี
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีทส่ อดคล้องกับความต้องการ
เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนของชมรมฯ
๒) ด้ ำนกำรบริห ำรจั ดกำรโครงกำร คือ สำมำรถด ำเนิ นกำรเป็ นไปตำมเงื่อนไข งบประมำณ และ
ระยะเวลำที่กำหนด
๓) ด้ำนกำรวิเครำะห์ มีกำรวิเครำะห์และปรับกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของเด็กและเยำวชน
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนดนตรีไทย
๕) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
มีควำมสอดคล้องและควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
ชมรมดนตรีไทยได้มีกำรพัฒนำกำรเล่นดนตรีไทยให้สอดคล้องกับยุกต์สมัยในปัจจุบันและควำมต้องกำร
ของผู้รับฟังดนตรีไทย และมีกำรต่อยอดกิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี ีีีีีีชมรมดนตรีไทยได้นำผลที่ได้จำกโครงกำรไปพัฒนำพัฒ นำกำรเล่นดนตรีไทยให้สอดคล้องกับยุกต์สมัยใน
ปัจจุบันและควำมต้องกำรของผู้รับฟังดนตรีไทย จนเกิดกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อ Youtube

------------------------------
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๓.ีโครงการสานรักีสามวัยีรวมใจสร้างสุขีผู้สูงอายุท่ป่วยเรือ้ รังีปีี60
โดย ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผูส้ ูงอำยุไทยฟัก จังหวัดแพร่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ควำมเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ำงประชำกรในสังคมไทย ปี 2560 พบว่ำ ภำยใน 5-10 ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ.2564- 2569)
จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ ไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 20 % ของจำนวนประชำกรสูงอำยุ และสัดส่วนของประชำกร
สูงอำยุในประเทศไทยจะเพิ่มเป็น เกือบ 1 ใน 4 ของประชำกรทั้งหมด เข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ (Aged society )
สภำพครอบครัวไทยในอดีตได้มี ก ำรเปลี่ยนแปลงไปมำก กล่ำวคื อ ครอบครัวปัจ จุบัน ส่วนใหญ่ จ ะเป็ น
ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family ) จะมีเฉพำะสำมี ภรรยำ บุตร และอำจมีผู้ช่วยทำงำนบ้ำน ควำมสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูก
ไม่ค่อยมีควำมใกล้ชิดกันมำกนัก เพรำะพ่อแม่มักจะต้องออกไปทำงำนหำรำยได้นอกบ้ำน มำช่วยจุนเจือครอบครัว ลูกต้องจ้ำง
คนอื่นเลี้ยง หรือให้ญ ำติดูแล หรือต้องฝำกเข้ำโรงเรียนก่อนวัยเรียน กำรไปมำหำสู่กับญำติพี่น้องน้อยลง ควำมผูกพัน
ควำมเอำใจใส่ซึ่งกันและภำยในครอบครัวลดลง ผลจำกควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวทำให้วัยสูงอำยุเป็นวัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
มีควำมเสื่อมถอยของสภำพร่ำงกำย เกิดภำวะโรคภัยไข้เจ็บ กลำยเป็นปัญหำในกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ และมีโรคเรื้อรังอื่นๆ
เช่น โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด เข่ำเสื่อม อ้วน (ข้อมูลจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่) และที่สำคัญที่สุด คือ
สถิติกำรฆ่ำตัวตำยของจังหวัดแพร่เป็นอันดับ ที่ 9 ของประเทศ ซึ่งมี ก ลุ่มผู้สูงอำยุ อยู่ด้วย โดยมี อัตรำกำรฆ่ำตัวตำย
10.44 ต่อแสนประชำกร (ข้อมูลจำกกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข)
สถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่ มีประชำกรผู้สูงอำยุ 83,150 คน คิดเป็นร้อยละ 24 (Data center : 31
พฤษภำคม 2559) ปี 2560 จึงนับได้ว่ำจังหวัดแพร่ได้ก้ ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) ที่สมบูรณ์แล้ว โดยจำแนก
ผู้สูงอำยุออกได้ 3 ประเภท คือ (1) ติดสังคม 76,261 คน ร้อยละ92.05 (2) ติดบ้ำน 5,941 คน ร้อยละ 6.65 และ
(3) ติดเตียง 948 คน ร้อยละ 1.3
สถำนกำรณ์ปัญหำผู้สูงอำยุในจังหวัดแพร่

-๓๒จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทรฟัก ีได้ให้ควำมสำคัญและตระหนักถึงคุณค่ำของ
ผู้สูงอำยุ เพรำะผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังสำมำรถทำภำรกิจในควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม และยังให้ควำมช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชนอย่ำงเต็มใจ และมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ เมื่อสังคมมองผู้สูงอำยุอย่ำงมี คุณค่ำ ผู้สูงอำยุก็จะได้รับ กำรปฏิบัติ
อย่ำงมีคุณค่ำและมีศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับประชำกรช่วงอำยุอื่นๆ จึงได้ร่วมกับส่วนองค์กำรต่ำงๆ ในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงกำร
สำนรัก สำมวัย รวมใจสร้ำงสุขผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง เพื่อดูแลผู้สูงอำยุให้มีสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตดี (กำรตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ
ให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพกำย สุขภำพจิต ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย) มีควำมภำคภูมิใจ รู้สึกว่ำตนยังมีคุณค่ำไม่เป็น
ภำระของลูกหลำน อยู่อย่ำงมีควำมสุข ตำมวัย ตำมสมควร เช่น กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำไปสู่ลูกหลำน ส่งเสริมกำรปฏิบัติ
ธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญ รดน้ำผู้สูงอำยุในวันสงกรำนต์ เป็นต้น
เป้าประสงค์โครงการีี
เพื่อให้ผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรังมีสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตดี มีควำมภำคภูมิใจ รู้สึกว่ ำตนยังมีคุณค่ำ อยู่อย่ำงมี
ควำมสุขตำมวัยตำมสมควร
คำนิยำม ผู้ป่วยเรื้อรัง หมำยถึง ผู้ป่วยที่มีอำกำรเจ็บป่วยที่ยืดเยื้อยำวนำนต้องรักษำอำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
แรมปี หรือตลอดชีวิต เช่น ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน โรคหัวใจ หอบหืด อัมพำต หลอดลมอักเสบเรื้ อรัง ตับแข็ง
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ และกำลังใจให้ผู้สูงอำยุมีทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่
ในสังคมอย่ำงมีคุณค่ำ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภำพกำยและจิตดีส่งผลให้มีคุณค่ำ มีควำมภำคภูมิใจที่ไม่เป็นภำระของลูกหลำน
2.3 เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุและช่วยกันดูแล
2.4 เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรซึมเศร้ำที่ถูกทิ้ง
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 102,000 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่ง เสริม กำรจัดสวัส ดิก ำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จ ำนวน 100,000 บำท และองค์กำรสมทบ
จำนวน 2,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก หลำน) ซึ่งมีผสู้ ูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอำศัยอยู่ในบ้ำนจำนวน 400 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
พื้นที่ดำเนินกำร 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 8 แห่ง อำเภอเมื อง อำเภอหนองม่วงไข
อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอร้องกวำง อำเภอวังชิ้น อำเภอสอง 2 แห่ง (อำเภอลอง ยังไม่พร้อมดำเนินกำร)
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
5.1ีวิธการดาเนินงานี
๑) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเป้ำหมำยของโครงกำรให้คณะทำงำนรับทรำบ วำงแผนงำน
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร มอบหมำยงำนให้กับผู้รบั ผิดชอบ

-๓๓2) ดำเนินกำรค้นหำผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่นอนติดบ้ำน ติดเตียง ถูกทอดทิ้ง โดยอำศัยกำรเยี่ยม
เยียนของอำสำสมัครที่เป็นจิตอำสำในชุมชน โดยมีผู้ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบลมำร่วมกั น
ทำงำนกับผู้สูงอำยุ และ อสม.ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่เป็น Care giver ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ
3) ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
จัดอบรมให้ ควำมรู้ เกี่ ยวกั บ ควำมส ำคั ญ ของสถำบั นครอบครัว สุขภำพจิ ต ควำมกตั ญ ญู ก ตเวที
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นโดย จำนวน 8 รุ่นๆละ 50 คน
4) รพสต.จัดกำรอบรมอำสำสมัครในกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว พร้อมกั บ มี กำรวำงแผนกำรดูแล
รำยบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอำยุติดเตียงเกิดแผลกดทับ
5) สร้ำงทีมงำนให้ออกติดตำมต่อเนื่อง เน้นกำรดูแลที่ตัวผู้ป่วยและกำรดูแลภูมิทัศน์ของพื้นที่แวดล้อม
ผู้สูงอำยุ ติดตำมดูแลวัดควำมดัน จัดยำให้รับประทำน หรือกำรดูแลเรื่องกำรใส่สำยอำหำร หรือสำยปัสสำวะ กำรพูดคุย
ให้กำรเยียวยำจิตใจ และกำรทำกำยภำพบำบัดกรณีข้อติด
6) ติดตำมประเมินผลโดยแต่ละอำเภอจะนำข้อมูลกำรทำงำน ผลกำรเปลี่ยนแปลงมำประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน
7) สรุปผลกำรดำเนินงำน รำยงำนสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่รับทรำบ
ีีีีี5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำนของแต่ละอำเภอทุกไตรมำส เพื่อวำงแผนกำรทำงำน กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบ และสรุปภำพรวมที่เกิดขึ้นว่ำมีกำรดำเนินงำนตรงตำมวัตถุประสงค์โครงกำรหรือไม่
2) ผลักดันให้แต่ละอำเภอที่เข้ำร่วมโครงกำรฯจัดกำรนำชมรมผู้สูงอำยุในอำเภอตนเองมำจดทะเบียน
เป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์
๓) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรตำมแผนและบริบทแต่ละอำเภอ
๔) ติดตำมประเมินผล
๕) สรุป ผลกำรด ำเนิ นงำน รำยงำนส ำนัก งำนพั ฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์จัง หวัดแพร่
รับทรำบ
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีี-ี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัด (กสจ.) กำหนด
งบประมำณที่ ได้รับจำนวน 100,000 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 400 คน ประกอบด้วย ครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก หลำน) ที่ มีผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอำศัยอยู่ในบ้ำน
จำนวน 400 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ย
1 คน ต่อ 250 บำท

-๓๔ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิด
1) ครอบครัวของกลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อำศัยอยู่
ในบ้ำน และมีควำมควำมคำดหวังว่ำผู้สูงอำยุที่อยู่ในครอบครัวของตนเองจะมีสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตดี มีควำมภำคภูมิใจ รู้สึกว่ำ
ตนยังมีคุณค่ำ อยู่อย่ำงมีควำมสุขตำมวัยตำมสมควร ไม่เป็นภำระของลูกหลำน
2) ผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับกำรดูแล ทำให้มีร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส ผู้สูงอำยุ
มีส่วนร่วมในสังคม มีสติปัญญำที่ดี ลดภำวะซึมเศร้ำและควำมเครียด รวมทั้งมีรำยได้และงำนทำ
3) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว
4) เกิ ดเครือ ข่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุ ในพื้นที่ ของแต่ละอำเภอ มี ก ำรจัดตั้งศูนย์พัฒ นำและฟื้นฟู
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรระดับตำบลขึ้น และได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพใน
ระดับท้องถิ่น และมีกำรทำงำนเป็น ลักษณะทีม สหวิชำชีพ โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก หลำน) ที่มีผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอำศัยอยู่ในบ้ำน
ีี1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็น ช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ต ำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติง ำนของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุไทยฟัก
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
กำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะกรรมกำรของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทยฟัก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกำรประเมินผลจะประเมิน ผลดำเนินกำร 2 ช่วง คือ ระหว่ ำงดำเนินโครงกำรและภำยหลัง
โครงกำรสิ้นสุดลง
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
1) เนื่องจำกเป็นกำรออกแบบกิจ กรรมตำมพื้นที่และบริบทของแต่ละอำเภอ ท ำให้กำรจัดกิจกรรม
สำมำรถตอบสนองควำมหลำกหลำยของผู้สูงอำยุได้อย่ำงเหมำะสม
2) กำรมีภำคีเครือข่ำยดำเนินงำนร่วมกันที่กว้ำงขวำง เช่น มหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย คณะกรรมกำร
มูลนิธิผู้สูงอำยุ จังหวัดแพร่ ปลัดเทศบำล อสม. อพม. ทำให้รูปแบบและเนื้อหำกิจกรรมขยำยผลอย่ำงกว้ำงขวำง ตั้งแต่
ประเด็นสุขภำพ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม
3) สรุปผลกำรดำเนินงำนรำยงำนสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่รับทรำบ
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
ีีี 1) กำรท ำงำนด้ ำนกำรดูแ ลผู้ สูง อำยุ เพื่ อให้ แก้ ไขปั ญ หำสั ง คมของผู้สู ง อำยุมี ป ระสิ ท ธิภำพและมี
ควำมต่อเนื่อง ควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ
2) กำรพัฒนำกระบวนงำนสร้ำงสังคมผูส้ ูงอำยุจังหวัดแพร่อย่ำงมีคุณภำพ
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3) กำรต่อ ยอดกำรท ำงำนดูแลผู้สูง อำยุของเครือข่ำย ทุ ก เครือข่ำยได้ร วมกั นขอรับรองเป็นองค์ก ร
สำธำรณประโยชน์เพื่อจะได้มีโอกำสจัดทำโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนสวัสดิกำรสังคม และประสำนงำนกับ
องค์กรต่ำงๆ ในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนผู้สูงอำยุ
4) กำรทำงำนจิตอำสำเพื่อ ดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ผู้สูง อำยุได้รับ กำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ได้มี
กำรดำเนินกำรค้นหำผู้ป่วยที่เป็นผู้สูง อำยุและให้กำรดูแลอย่ำงเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ และสำมำรถทำงำนที่เชื่อมโยง
กับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล และจิตอำสำ
5) เพื่อให้กำรทำงำนในกำรดูแลผู้สูงอำยุประสบควำมสำเร็จและมีประสิทธิภำพ ได้มีกำรพัฒนำศักยภำพ
ของจิตอำสำเกี่ยวกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
ผู้ประเมิน คือ คณะทำงำนของโครงกำรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
4.1 กำรประเมินผลก่อนกำรดำเนินกำร
โดยประชุม กับ ผู ้ร ับ ผิด ชอบในกำรเลือ กกลุ ่ม เป้ำ หมำย สถำนที ่จ ัด โครงกำร ขั ้น ตอน
กำรดำเนินงำนที่สำคัญ ๆ
4.2 กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และปัญหำอุปสรรคระหว่ำงดำเนินโครงกำร
4.3 กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
1) เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุในพื้นที่ 8 แห่ง
2) เพื่อ กำหนดกิจกรรมเพื่อขับ เคลื่อนงำนกำรดูแลผู้สูงอำยุตำมภำรกิจ ของศูนย์ ส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุไทยฟัก
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
๑) กลุ่มเป้ำหมำยจำกแต่ละหมู่บ้ำนใน 9 อำเภอ ได้รับกำรอบรมควำมรู้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อำศัย
อยู่ในบ้ำน และส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือจำกบุคคล 3 วัย คือ เยำวชน วัยกลำงคนที่เป็นคนทำงำน และวัยสูงอำยุ

-๓๖2) กำรดูแลผู้สูงอำยุทำให้ผู้สูงอำยุมีควำมภำคภูมิใจ รู้สึกว่ำตนยังมีคุณค่ำ อยู่อย่ำงมีควำมสุขตำมวัย
ตำมสมควร ไม่เป็นภำระ ของลูกหลำน
3) ผู้สูงอำยุ ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอำยุจิตเวช หรือผู้สูงอำยุที่พิกำรและเป็นจิตเวชได้รับ กำรดูแล
ทำให้มีร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในสังคม ลดภำวะซึมเศร้ำและควำมเครียด รวมทั้งมีรำยได้
และงำนทำ
4) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว
๕) เกิดเครือข่ำยในกำรดูแลผู้สูงอำยุในพื้นที่ มีกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
ตำบลขึ้น และได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนระบบหลักประกันสุขภำพใน ระดับท้องถิ่น และมีกำรทำงำนเป็น
ลักษณะทีมสหวิชำชีพ โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 400 คน รวมทั้งสมำชิกในครอบครัวที่เป็นบุคคล 3 วัย
เข้ำมำมีส่วนร่วมรับรู้ปัญหำ และมีพื้นที่ให้เกิดกำรรวมตัวกันอย่ำงเป็นกัลยำณมิตรในกำรทำงำน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
๑) กลุ่มเป้ำหมำยและอำสำสมัครที่มำร่วมงำนในโครงกำรฯ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำร
ดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรังในครอบครัว
๒) กำรมีคณะกรรมกำรชมรมผู้สูงอำยุในแต่ละอำเภอ ทำให้เกิดกลุ่มผู้สูงอำยุที่แข็งแรงมำรวมตัวกัน
เพื่อสร้ำงมิตร ได้ปรับแนวคิด ทัศนคติ ที่มีต่อผู้สูงอำยุร่วมกัน ได้ทำหน้ำที่เป็นจิตอำสำที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่เพื่อนผู้สูงอำยุ
และแก่ตนเอง
๓) เกิดแผนกำรทำงำนร่วมกันในกำรดูแลผู้สูงอำยุใน 8 พื้นที่ ของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทยฟัก
และเครือข่ำยใน 8 พื้นที่
๔) เกิดกลุ่มเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้ำนสุขภำพ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม มีกำรฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่น กำร
แสดงมำประสำนกับเนือ้ หำกำรออกกำลัง เพื่อกำรป้องกันสุขภำพ
๕) เกิดวิถีชีวิตที่มีมิตรภำพ เกิดควำมมั่นใจในควำมสำมำรถที่จะพึ่งตนเองและพึ่งกันและกันได้ดี กำรดูแล
ผู้สงู อำยุที่ยำกลำบำก ไร้ญำติ
๖) เกิดกระบวนกำรบำบัดอำรมณ์จิตใจด้วยพลังกัลยำณมิตรในชุมชน และทำให้สงั คมน่ำอยู่ มีกำร
ฟื้นฟูพิธีกรรมทีส่ ร้ำงควำมสมดุลในชีวิต
ีีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ีต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
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๔
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กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ผู้สูงอำยุ
ผู้ สู ง อำยุ ที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
ได้ รั บ กำรดู แ ล ท ำให้ มี ร่ ำงกำย
แ ข็ งแ ร ง จิ ต ใจร่ ำ เริ งแ จ่ ม ใส
ผู้ สู ง อำยุ มี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม มี
สติ ปั ญ ญำที่ ดี ลดภำวะซึ ม เศร้ ำ
และควำมเครียด รวมทั้ งมีรำยได้
และงำนทำ

กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในกำรดูแ ลผู้สูงอำยุที่ป่วยด้วยโรค
เรื้อรังที่ อำศัยอยู่ในบ้ำน และมีควำม
ควำมคำดหวั ง ว่ ำ ผู้ สู ง อำยุ ที่ อ ยู่ ใ น
ครอบครัวของตนเองจะมีสุขภำพ
กำยดี สุขภำพจิตดี มีควำมภำคภูมิใจ
รู้ สึ ก ว่ ำ ตนยั ง มี คุ ณ ค่ ำ อยู่ อ ย่ ำ งมี
ควำมสุ ข ตำมวั ย ตำมสมควร ไม่ เป็ น
ภำระ ของลูกหลำน
มีค วำมตระหนั กในกำรดูแลผู้สู งอำยุ รู้สึ กว่ ำตนยัง มี คุ ณ ค่ ำ อยู่อย่ ำงมี
มีควำมพึงพอใจ และมีควำมคำดหวัง ควำมสุ ข ตำมวั ย ตำมสมควร ไม่
ว่ ำ ผู้ สู ง อำยุ ที่ อ ยู่ ใ นครอบครั ว ของ เป็นภำระ ของลูกหลำน
ตนเองจะมีสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตดี
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
ครอบครัว

ชุมชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
ชุมชนมีสภำพสังคมที่เอื้ออำทร
ให้ ค วำมส ำคั ญ และเห็ นคุ ณ ค่ ำ
ของผู้ สู ง อำยุ ม ำกขึ้ น รวมทั้ ง
พร้อมที่จะให้กำรดูแลผู้สูงอำยุ

เกิ ด แผนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ใน
กำรดูแลผู้สูงอำยุใน 8 พื้นที่
ของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
ไทยฟักและเครือข่ำยใน 8 พื้นที่
เกิดเครือข่ำยในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในพื้นที่ มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรตำบล
ขึ้น และได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภำพใน ระดับ
ท้องถิ่น และมีกำรทำงำนเป็น
ลักษณะทีม สหวิชำชีพ โดยกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน
เกิดกำรพัฒนำกระบวนงำน
สร้ำงสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่
อย่ำงมีคุณภำพ
กำรต่อยอดกำรทำงำนดูแล
ผู้สูงอำยุของเครือข่ำย ทุก
เครือข่ำยควรขอรับรองเป็น
องค์กรสำธำรณประโยชน์เพื่อ
จะได้มีโอกำสจัดทำโครงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุน
สวัสดิกำรสังคม และประสำน
งำนกับองค์กรต่ำง ๆ ในพื้นที่ให้
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
ผู้สูงอำยุ

-๓๘กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ลำดับที่
๖

๗

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

ผู้สูงอำยุ

ชุมชนและศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมสนับสนุนงำน
ของผู้ สู ง อำยุ โ ดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์
พั ฒ นำและฟื้ น ฟู คุ ณ ภำพชี วิ ต
ผู้สู งอำยุ และผู้ พิ กำรต ำบลขึ้ น
แ ล ะ ใ ห้ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น
งบประมำณด้ำนผู้สูงอำยุ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นำและฟื้ น ฟู
คุ ณ ภำพชี วิต ผู้ สู ง อำยุ และผู้
พิ ก ำรต ำบลขึ้ น ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
และสนั บ สนุ น งบประมำณใน
ส่ วนของกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภำพแห่งชำติ

ี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ปัญหำผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรังได้รับควำมสำคัญ และให้กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุใน 8 พื้นที่อย่ำง
จริงจังและต่อเนื่องในรูปแบบของกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของคณะทำงำนใน 8 พื้นที่
2) ครอบครัวมี ควำมตระหนัก ในกำรดูแลผู้สู ง อำยุ มี ควำมพึง พอใจ และมี ควำมคำดหวัง ว่ำ
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในครอบครัวของตนเองจะมีสุขภำพกำยดี สุขภำพจิตดี
3) ชุมชนมีสภำพสังคมที่เอื้ออำทร ให้ควำมสำคัญและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำกขึ้น รวมทั้ง
พร้อมที่จะให้กำรดูแลผู้สูงอำยุแบบประคับประคอง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
1) กำรร่วมกันจำทำยุทธศำสตร์ผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่ โดยเน้นกำรนำเอำข้อมูลจำกพื้นที่อำเภอ
ตำบลมำวำงแผนร่วมกัน
2) ตอบสนองนโยบำยในกำรรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ และพัฒนำไปสู่กำรติดตำมผลผ่ำน
ระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อให้อำสำสมัครหรือผู้ดูแลรับทรำบปัญหำและเข้ำถึงผู้สูงอำยุได้รวดเร็วและมีคุณภำพมำกกว่ำ
เดิมในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
ผู้สูงอำยุได้รับสิทธิคุ้มครองตำมกฎหมำยพร้อมทั้งได้รับโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตำมควำมเหมำะสม
ด้ำนกำรป้องกัน
สุขภำพจิต สร้ำงกิจกรรมให้ผู้สูงอำยุมีจิตใจที่สดชื่น แจ่มใส สำมำรถควบคุมอำรมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ
ปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆได้ดี สำมำรถเผชิญกับปัญหำต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี และ
ปรำศจำกควำมขัดแย้งหรือควำมสับสน ภำยในจิตใจ

-๓๙สุขภำพทำงสังคม สร้ำงชุมชนแห่งมิตรภำพในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อกังวลใจ เพิ่มควำมสุขจำก
กำรอยู่ร่วมกันด้วยดีในทุกระดับ คือ ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงำน ในสังคมใหญ่ และในสังคมโลก
ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในบ้ำน ในชุมชน ที่เอื้อให้ผู้สูงอำยุมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ โดยได้รับควำมรัก ควำมเอำใจใส่จำกคนในครอบครัว ให้ผู้สูงอำยุด้วยมีควำมอบอุ่น ได้รับกำรยอมรับนับถือและให้
ควำมเคำรพกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอำยุ เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัว ปีใหม่ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับครอบครัว และเพื่อนบ้ำน
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำน และสิ่งที่อยู่อำศัยที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ 3
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4) นโยบำยจังหวัด
5) นโยบำยตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2546 และแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2564)
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
ก่อนดาเนินโครงการ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแพร่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทรฟัก
มูลนิธิผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่
ชมรมคลังสมองจังหวัดแพร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงกำรฯ
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุทุกอำเภอ

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของ
มนุษย์จังหวัดแพร่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทรฟัก
มูลนิธิผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่
ชมรมคลังสมองจังหวัดแพร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงกำรฯ

ควำมร่วมมือที่ได้รับ

-ให้คำปรึกษำแนะนำ/ ร่วมเป็น
วิทยำกร/สนับสนุนเอกสำรทำงวิชำกำร
-สถำนที่ในกำรประชุม/เอกสำรทำง
วิชำกำร/วิทยำกร
-ประสำนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรอบรม/มี
ส่วนร่วมในกำรสังเกตกำรณ์
-ร่วมเป็นวิทยำกร
-สถำนที่ในกำรจัดอบรม /ให้คำแนะนำ
-ประสำนกำรใช้สถำนที่ในกำรจัดอบรม/
เรื่องอำหำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/
ติดตำมประสำนผู้เข้ำร่วมอบรม
-ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยำกร
บำงรุ่น
-ร่วมเป็นคณะทำงำนและประสำนงำน
อำนวยควำมสะดวก และร่วมเป็น
วิทยำกรบำงรุ่น
-ร่วมพิธีเปิด

-๔๐ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุทุกอำเภอ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในพื้นที่
กลุ่มเป้ำหมำย

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
-ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยำกร

บำงรุ่น
-ร่วมพิธีเปิด/อำนวยควำมสะดวก
สถำนที่/สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ
-ร่วมพิธีเปิด/อำหำรอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม/ติดตำมประสำนผู้เข้ำร่วม
อบรม
-ร่วมเป็นวิทยำกร
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของ
สรุปผลกำรดำเนินงำน/ส่งหน่วยงำน
มนุษย์จังหวัดแพร่
สนับสนุนงบประมำณ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุไทรฟัก
-ประสำนหน่วยงำนในพื้นที่เพื่อ
มูลนิธิผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่
ดำเนินกำรต่อเนื่อง
ชมรมคลังสมองจังหวัดแพร่
-สนับสนุนโครงกำร/งบประมำณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงกำรฯ ต่อเนื่อง
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุทุกอำเภอ
-ประสำนในพื้นที่เพื่อดำเนินกำรต่อเนื่อง

10.2ีม การสนั บ สนุ นจากองค์ ก รภาคเอกชนีองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นีหรือ หน่ ว ยงานต่ า งีๆี
ต่อเนื่อง
ประธำนชมรมผู้สูงอำยุทุกอำเภอ มูลนิธิผู้ผู้สูงอำยุจังหวัดแพร่ ชมรมคลังสมองจังหวัดแพร่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงกำรฯ
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ อำสำสมัคร แกนนำ ชุมชน เป็นต้น
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าๆีของโครงการ
กิจกรรมยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ
1) กำรส ำรวจข้อมู ลเกี่ยวกับ ผู้สูงอำยุใน 8 พื้นที่ เพื่อนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรดูแลสุขภำพกำย
และใจ กำรเจ็บป่วย กำรประกอบอำชีพของผู้สูงอำยุ อย่ำงต่อเนื่อง
2) กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
3) เครือข่ำยดูแลผู้สูงอำยุได้นำรูปแบบกระบวนกำรดูแลผู้สูงอำยุไปปรับใช้เพื่อ ดูแลผู้สูงอำยุที่อยู่ใน
พื้นที่ของตนเอง
4) กำรจัดทำกิจกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอำยุใน 8 พื้นที่ จำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ในพื้นที่
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในรูปแบบกระบวนกำรทำงำนเป็นทีมและกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน โดยใช้หลักศำสนำ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หลักภูมิปัญญำท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน ที่สำมำรถร้อยรัด
ควำมร่วมมือระหว่ำงกันได้ดี

-๔๑11.2 มการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี
มีกำรศึกษำและวำงแผนที่จะจัดทำข้อมูลผู้สูงอำยุโดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศ และระบบ GPS เพื่อ
ประชำสัมพันธ์งำนของเครือข่ำยแต่ละอำเภอ สะท้อนถึงกำรสร้ำงนวั ตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำรสังคม สร้ำงกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงผู้สูงอำยุที่ต้องกำรบริกำรเร่งด่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีมความรู้ีความสามารถในการระดมเครือข่ายีสร้างทมงานีมหลักการบริหารจัดการผ่านวิถ
วัฒนธรรมีการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับความต้องการ
๑) ผู้บริหำรของศูนย์ส่งเสริม สุขภำพไทรฟักให้ควำมสำคัญต่อกำรดูและและสร้ำงสวัสดิกำรสังคม
ให้กับสมำชิกและคนในชุมชน
๒) ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
๓) วิทยำกรเป็นผู้มีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรังในครอบครัว
๔) ภำคีเครือข่ำยที่ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ สถำนที่ วิชำกำร วิทยำกร เอกสำรส่งเสริม
ควำมรู้ เป็นต้น
๕) กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกปิ๊กมำดี
คนในชุมชน
๖) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรทำงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
๑) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้สงู อำยุเพื่อให้กำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนือ่ ง หรือกรณีเร่งด่วน
๒) กำรขับเคลื่อนงำน
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นีๆีต่อไป
13.1ีกำรสร้ำงที ม หรือคณะท ำงำนจำกระดับ ตำบล อำเภอ มำสู่ระดับ จังหวัดผ่ำนกำรประชุมร่วมกั น
อย่ำงสม่ำเสมอทุกรำยไตรมำส ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรนำไปปรับใช้ในพื้นที่ กำรเก็บรับประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำ เป็นกำร
บริหำรจัดกำรที่เอื้อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจอย่ำงแท้จริง
13.2 กำรเรียนรู้และนำทรัพยำกรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรทำงำน เช่น สำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ชมรมคลังสมองจังหวัด มหำวิทยำลัย (มจร.) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล
13.3 กำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับไปยังแต่ละอำเภอ โดยให้แต่ละอำเภอออกแบบหลักสูตรในกำรอบรม
ดูแลผู้สูงอำยุให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรควำมรู้ในแต่ละพื้นที่
13.4 กำรให้ควำมสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่ยำกลำบำก และกำรประสำนงำนให้เกิดกิจกรรมดูแลผู้สูงอำยุ
ที่ขำดไร้ที่อยู่อำศัย ปรับปรุงบ้ำนเรือน
13.5 กำรสร้ำงและพัฒนำระบบส่งต่อจำกพื้นที่ไปยัง รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูแล
ผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วยให้ได้รับบริกำรที่ดีขึ้น สะดวก รวดเร็ว
13.6 กำรทำงำนพัฒนำสุขภำพ คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ควรมีกำรผลักดันให้เป็นหนึ่งในนโยบำยของท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้ยั่งยืนมำกกว่ำนี้

-------------------------๔๒-

๔.ีโครงการการจัดการขยะในครัวเรือนี(การแปรรูปขยะ)
จังหวัดลาปาง
หน่วยงาน
ศูนย์ปิ๊กมำดี จังหวัดลำปำง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ชุมชนบ้ำนทุ่งหกเป็นชุมชนที่มีลกั ษณะเป็นชุมชนแบบชนบท มีครัวเรือน 258 ครัวเรือน มี ประชำกรจำนวน
771 คน ประกอบด้วย ชำย จำนวน 410 คน หญิง 361 คน โดยเป็นผู้สงู อำยุจำนวน 209 คน และผู้พิกำร จำนวน 82 คน
สภำพปัญหำโดยรวมของชุมชนบ้ำนทุง่ หก คือ เรื่องปริมำณขยะที่มีจำนวนมำก กำรจัดกำรขยะที่ไม่ถูกวิธี และส่งผลกระทบต่อ
มิติต่ำงๆ โดยเฉพำะมิติของสิ่งแวดล้อม สุขภำพ ปัญหำสังคม เช่น ปัญ หำผู้สูงอำยุ (สุขภำพกำยและใจ ผู้ป่วยติดเตียง
ภำวะซึมเศร้ำ ถูกทอดทิ้ง) อำชีพ ปัญหำขำดควำมรักควำมสำมัคคี กำรทำงำนจิตอำสำเพื่อประโยชน์สังคม ซึ่งประเภท
ของขยะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขยะทำงกำรเกษตร และขยะในครัวเรือน
ศูนย์ปิ๊กมำดี (กลับมำดีงำมอีกครั้ง) เป็นองค์กำรสำธำรณประโยชน์ที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้ำนทุ่งหก ตำบลวอแก้ว
อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง ดำเนินงำนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้ำทีจ่ ัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิกในพื้นที่ ได้มีกำร
ดำเนินกำรดูแลสมำชิกศูนย์ฯ มำตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2560 ได้มีกำรขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมเพื่อจัดทำโครงกำรกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)เพื่อลดปัญหำขยะและเน้นกำรคัดแยก
ขยะเป็นหลักี(โดยไม่ใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งในการแก้ไขปัญหาีแต่ใช้การสร้างจิตสานึกีการมส่วนร่วมีและขยะ
เป็นตัวตั้งในการจัดการขยะีการนาขยะมาใช้ในการเกษตรีการแปรรูปขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อสร้างรายได้
และสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน) และจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิก
เป้าประสงค์โครงการ
เพื่ อ ให้ คนปิ๊ ก มำฮั ก (กลั บ มำรัก ชุม ชน) สัง คมปิ๊ ก มำสุ ข (กลั บ มำมี ค วำมสุ ข เอื้ ออำทรต่อ กั น และกั น )
มีสิ่งแวดล้อมปิ๊กคืนมำ (สิ่งแวดล้อมกลับมำดีดังเดิม) และมีเศรษฐกิจแบบปิ๊กมำเปิ้ง (กลับมำพึ่งพำอำศัยกันและกัน)
นิยามความหมายเก่ยวกับกิจกรรมโครงการ
1. กิจกรรมศูนย์ฮับของเก่าปิ๊กมาดีศูนย์ฮับ(รับ)ของเก่าปิ๊กมาด จะรับขยะที่สมำชิกศูนย์ปิ๊กมำดีมำมอบ
ให้เพื่อแลกกับสวัสดิกำร โดยมีกติกำว่ำต้องนำขยะ ของเก่ำ มำให้ได้ในมูลค่ำ 50 บำท/คน/ปี ซึ่งหำกครัวเรือนใดคัดแยก
ขยะจำกครัวเรือนก็จะได้มูลค่ำสูงขึ้น โดยนำรำยได้จำกศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดีมำจัดสวัสดิกำรที่เรียกว่ำ สวัสดิกำรปิ๊กมำสุข
หรือกรมธรรม์ชั่งกิโล
2. กิจกรรมปิ๊กมาสุขีหรือีกรมธรรม์ชั่งกิโล เป็นกำรแปลงขยะจำกศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดี และกลุ่มปิ๊กมำเตี่ยมบุญ
มำจัดเป็นสวัสดิกำร โดยต้องคัดแยกขยะในครัวเรื อนแล้วนำมำที่ศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊ก มำดีให้ได้มูลค่ำ 50 บำท/คน/ปี
โดยจะได้รับสวัสดิกำร คือ กรณีเจ็บป่วยนอน รพ.ได้รับเงินช่วยเหลือ คืนละ 100 บำทปีหนึ่งไม่เกิน 10 คืน และกรณี
เสียชีวิตรับเงินตอบแทนควำมดีรำยละ 500 บำท ภำยใต้แนวคิด 20 คนดูแลคนป่วย และ 10 คนช่วยคนตำย
3.ีกิจกรรมปิ๊กมาเต่ยมบุญ เป็นกิจกรรมที่สร้ำงคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะนำขยะ
ที่ผ่ำนกำรคัดแยกในครัวเรือนมำมอบให้กับศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดี เป็นกลุ่มที่หนุนเสริมกลุ่มปิ๊กมำสุขหรือกรมธรรม์ชั่งกิโล

-๔๓รวมทั้งกำรเก็บขยะในที่ส ำธำรณะ ไหล่ทำง หรือ ทำควำมดีอย่ำงอื่น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอำยุ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ มี
อิทธิพลต่อคนในสังคมกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยแรงงำน และทำงศูนย์ปิ๊กมำดีจะประกำศเกียรติคุณและมอบรำงวัล
ต่อไป โดยรำงวัลที่มอบจะเป็นสินค้ำจำกกลุ่มปิ๊กมำเปิ้ง และ กลุ่มปิ๊กมำอุ่น เพื่อให้กลุ่มเหล่ำนี้มีรำยได้อีกทำงหนึ่งด้วย
4. ปิ๊กมาเปิ้ง คือกลุ่มจักสำน ตัดตุง สวยกำบ ไส้เดือนดิน และแปรรูป ขยะให้มีมูลค่ำและคุณค่ำ กำรนำ
ขยะมำเป็นส่วนประกอบของสินค้ำให้เกิดควำมแข็งแรง รวมทั้งกำรนำสินค้ำเครื่องจักสำน และผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้ำ ตะกร้ำไม้ไผ่ แทนถุงพลำสติก
5.ีกิจกรรมปิ๊กมาฮัก ศูนย์ปิ๊กมำดีได้จัดส่งครูอำสำเพื่อไปสอนหนังสือแก่เด็ก นัก เรียนในวันหยุด เสำร์ อำทิตย์ และปิดภำคเรียนเกี่ยวกับจิตอำสำ ควำมเป็นมำเกี่ยวกับชุมชน คุณธรรม จริยธรรม และบทบำทภำคพลเมือง เป็นต้น
รวมทั้งกิจกรรมนักสืบขยะที่เด็กๆมีส่วนร่วมในกำรดูแลชุมชน โดยกลุ่มปิ๊กมำฮัก มีจำนวน 30 คน โดยจะมีกำรกระตุ้น
ด้วยคะแนนควำมดี จิตอำสำ ทุกครั้งที่มีกำรทำควำมดี เช่น เก็บขยะ เตือนคนทิ้งขยะ สำมำรถมำรับแต้มได้ ทำกิจกรรม
สำธำรณประโยชน์อื่นๆหำกสะสมควำมดีได้ครบ 100 ครั้ง จะได้รับรำงวัล ซึ่งเป็นกำรสร้ำงแรงจูง ใจและสร้ำงนิสัย
ปลูกฝังควำมมีจิตสำธำรณะให้เด็กๆอย่ำงต่อเนื่อง และทำให้เด็กซึมซับในเรื่องของโชคชะตำ ไม่สำมำรถเอำชนะมำนะตนได้
และกำรนำคูปองปิ๊กมำดีมำใช้ในกำรจูงใจเด็กๆสำหรับนำไปแลกซื้อขนม
6.ีปิ๊กมาเก่งีเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอำยุที่หลงลืมหนังสือ ได้กลับมำเรียนรู้กำรอ่ำน กำรเขียน และเรียนรู้
สังคมปัจจุบันอย่ำงเท่ำทัน รวมทั้งกำรเรียนรู้เรื่องตลำดออนไลน์ในกำรขำยสินค้ำของกลุ่ม
7.ีปิ๊กมาอุ่นีหมำยถึง กลับมำอบอุ่นอีกครั้ง โดยมีมิติทั้งอบอุ่นทั้งทำงกำยและอบอุ่นทำงใจอบอุ่นทำงกำย
คือได้มีผ้ำห่มที่ดีสำหรับห่มในฤดูหนำวอบอุ่นทำงใจ ทำให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้วยโอกำสกลุ่มปิ๊กมำอุ่นมีรำยได้จำก
กำรจำหน่ำยผ้ำห่มนวมเย็บด้วยมือ และทำให้เกิดมิตรภำพและควำมรักควำมเอื้ออำทรกันในกลุ่มด้วย แต่เดิมศูนย์ปิ๊กมำดี
ต้องซื้อ ผ้ ำห่ม แจกให้กั บ สมำชิก ศูนย์ ปิ๊ก มำดีจ ำนวน ๒๐๐ ผืนต่ อปี ให้ กั บ ผู้สูง อำยุ และผู้ยำกไร้ในพื้น ที่ ซึ่ง ต้องใช้
งบประมำณของศูนย์ปิ๊กมำดีค่อนข้ำงมำก จึงมีแนวคิดในกำรผลิตผ้ำห่มสำหรับแจกให้กับผู้ยำกไร้โดยให้ผู้ยำกไร้ที่มีควำมต้องกำร
ผ้ำห่มกันหนำวได้มำเย็บผ้ำห่มด้วยตนเอง ซึ่งทำงศูนย์ปิ๊กมำดีมีอุปกรณ์และมีผู้ฝึกสอนให้ นอกจำกนั้นกลุ่มปิ๊กมำอุ่น
ยัง ผลิต ผ้ำห่ม ด้น มือ ในรำคำต้น ทุนและเย็บ ถุง ผ้ำ โบว์ผูก ผม กระเป๋ำ ถือ พวงกุญ แจเพื่อจ ำหน่ำ ย และแจกจ่ำ ย
ให้กับผู้ยำกไร้ในพื้นที่และนอกพื้นที่
8.ีปิ๊กมาราปิ๊กมาราี(คณะกลองยาวและฟ้อนรา) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของศูนย์ปิ๊กมำดี ที่สร้ำงควำมรัก
ควำมสำมัคคีของคนในชุมชนและชุมชน เป็นกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันมีมำยำวนำนของคนในชุมชน อีกทั้ง
ยัง มีภำรกิจ ที่ต้อ งฟ้อ นต้อ นรับ คณะผ้ำ ป่ำ กฐิน จำกแขกแก้วที่ม ำเยือนชุม ชน และวัดบ้ำนทุ่ ง หก หรือ ทำงชุม ชน
และวัด ทุ่งหก จะมีกำรนำคณะผ้ำป่ำไปเยือนชุมชนอื่นๆนอกจำกนั้นยังมีกลุ่มเด็กและผู้สูงอำยุ ที่ร่วมกันอนุรักษ์ดนตรี
พื้นเมือง (สล้อ ซอ ซึง) กับวงศูนย์ปิ๊กมำดีแสงวิจิตร และเป็นกำรเตรียมตัวเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอีกด้วย
9.ปิ๊กมาอิ่ม เป็นกลุ่มที่สร้ำงแหล่งอำหำรปลอดสำรพิษ และใช้ปุ๋ยจำกไส้เดือนดินจำกกลุ่มปิ๊กมำเปิ้ง โดย
มุ่งเน้นในครัวเรือนเป็นหลัก เนื่องจำกมีแนวคิดเกี่ยวกับกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตรภำคเรือน ทำให้คนที่อยู่ในครัวเรือน
ต้องสัมผัสสำรเคมีสำหรับกำรเกษตรอยู่ตลอดเวลำ จึงให้ครัวเรือนแกนนำสร้ำงแหล่งอำหำรที่ปลอดภัยสำหรับตนเองไว้ใน
ครัวเรือน อีกทั้งพืชผัก และสัตว์เลี้ยงเหล่ำนี้จะเป็นอำหำรสำหรับต้อนรับแขกที่มำเยือนศูนย์ปิ๊กมำดี ทำให้ผู้มำเยือนได้รับ
ควำมอร่อย และควำมปลอดภัยจำกอำหำร อีกทั้งยังสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มปิ๊กมำอิ่มได้อีกทำงหนึ่ง
ีีีีีีีีีีีีีีีีแนวคิดในการบริหารจัดการขยะอย่างมประสิทธิภาพีคือ กำรจัดกำรที่ต้นทำง จัดกำรที่ต้นเหตุของขยะ
คือ ตัวคน กำรไม่ใช้สิ่งของที่เป็นขยะ เช่น หลอดกำแฟที่ใช้ดูดน้ำจำกขวดน้ำ กำรใช้ถุงพลำสติกแบบ 10 ถุง 10 อย่ำง

-๔๔เป็นต้น และสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำให้กับขยะ กำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)
ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยบรรเทำปัญหำขยะ และสำมำรถนำมำแปรรูปที่สร้ำงทั้งมูลค่ำและคุณค่ำได้โดยใช้ทุนใน
ชุมชนเป็นตัวจัดกำร
การแปรรูปทางกายภาพ คือ กำรนำขยะมำเปลี่ยนสภำพให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้
การแปรรูปทางความคิดให้ ได้คุณ ค่า กำรจัดกำรขยะ หำกจัดกำรหรือแปรรูป ทำงด้ำนควำมคิด ก็ จ ะ
สำมำรถนำขยะมำสร้ำงสรรค์สังคมได้มำกมำย เช่น กำรนำขยะมำสร้ำงสวัสดิกำรให้กับ คนในชุมชนในกรณีเจ็บป่วย นอน
โรงพยำบำล และกรณีเสียชีวิต กำรนำสังฆทำนมำสร้ำงมู ล ค่ำ หรือกำรเปลี่ยนจำกสัง ฆทำนที่ เป็นถังพำสติกให้ แป็น
ตระกร้ำไม้ไผ่ เป็นต้น กำรเพิ่มขบวนกำรในกำรแปรรูปจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรจัดกำรขยะได้อย่ำงยั่งยืน ขยะเป็นสิ่งที่
ไม่มีใครต้องกำร เป็นสิ่งสกปรก และทำลำยสุขภำพและควำมสุขของคนในชุมชน ให้กลับมำดูแลสุขภำพ สร้ำงควำมสุข
และสร้ำงอำชีพ รำยได้ให้กับคนในชุมชน ด้วยกระบวนกำรแปรรูปทำงควำมคิดแบบปิ๊กมำดี
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแก้ไขปัญหำขยะในชุมชน
2.2 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชน
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 37,100 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 34,100 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยำวชน ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป จำนวน 200 คน โดยทุกคนในชุมชนและคนในชุมชน
ใกล้เคียงสำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรได้
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
บ้ำนทุ่งหก หมู่ที่ 5 และบ้ำนน้ำจำ หมู่ที่ 7 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บเป้ำหมำยของโครงกำรให้ก ลุ่มเป้ำหมำยได้รั บ ทรำบวัตถุป ระสงค์
วำงแผนงำน มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบ
2) ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
จัดอบรมกำรคัดแยกขยะเพื่อนำมำแปรรูปให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ (เพื่อกำจัดขยะ และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ได้แก่ กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้มำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ กำรนำขยะเปี ยก เช่น ผัก เศษอำหำร ไปเป็นอำหำรแก่
ไส้เดือน เพื่อให้เกิดมูลไส้เดือนสำหรับใช้เป็นปุ๋ยทำงกำรเกษตร)
3) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดี ศูนย์ฮับ (รับ) ของเก่ำปิ๊กมำดี กิจ กรรมปิ๊กมำสุข หรือกรรม
ธรรม์ชั่งกิโล กิจกรรมปิ๊กมำเตี่ยมบุญ กิจกรรมปิ๊กมำเปิ้ง และกิจกรรมปิ๊กมำฮัก
4) จัดเวทีสรุปผลโครงกำร เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและได้มำซึ่งแนวคิดและต้นแบบในกำรจัดกำรขยะ
รวมทั้งนำแนวคิด วิธีกำร ไปปรับใช้ในโอกำสต่อไป

-๔๕5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรทำงำน
2) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเพื่อสื่อสำรให้ผู้ที่ส นใจในชุมชนเข้ำร่วม ตั้งแต่ก ำรคัดเลือกขยะ
กำรแปรรูปขยะ รวมถึงกำรสร้ำงแนวคิดหลักในกำรลดขยะ ลดกำรใช้พลำสติก ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3) จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดี ศูนย์ฮับ (รับ) ของเก่ำปิ๊กมำดี กิจกรรมปิ๊กมำสุข หรือกรรมธรรม์
ชั่งกิโล กิจกรรมปิ๊กมำเตี่ยมบุญ กิจกรรมปิ๊กมำเปิ้ง และกิจกรรมปิ๊ กมำฮัก
4) จั ด เวที ส รุป ผลโครงกำรผ่ ำนกำรมี ส่ ว นร่วมทั้ ง ผู้ สูง อำยุ คนในชุม ชน เด็ ก เยำวชนที่ เ ข้ำ ร่ว ม
โครงกำรฯ
5) รำยงำนผลโครงกำรให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปำงทรำบ
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
๑) กำรแปรรูปขยะหลำยประเภทมีควำมหลำกหลำย กำรจัดกำรขยะเป็นเรือ่ งที่ต้องพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมทั้ง
ต้องทำงำนกับทัศนคติของคนในชุมชนต่อกำรกำจัดขยะ
๒) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะยังไม่เพียงพอ เช่น ประเภทของขยะขวดพลำสติกสี จำเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
ทักษะค่อนข้ำงสูงในกำรแปรรูป หรือขยะพิษ ต้องกำรกำรจัดกำรที่ปลอดภัย
๓) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเก็บขยะเพื่อนำมำแลกแต้ม ทำให้คนพิกำร คนที่ขำดโอกำส ให้ควำมสนใจ
มำกขึ้นแต่ยังมีจำนวนไม่มำกพอ ต้องขยำยกำรสื่อสำรออกไปมำกกว่ำนี้
๔) กำรนำขยะมำแปรรูป จำเป็นต้อ งเป็นขยะที่ผ่ำนกำรคัดแยกและเป็นขยะที่ค่อนข้ำงสะอำด มิฉะนั้น
อำจทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่อชุมชน และตัวผู้คัดแยกขยะด้วย
๕) กำรอบรมที่มีผ้เู ข้ำร่วมโครงกำรจำนวนมำก กำรฝึกปฏิบัติและกำรรับรู้ไม่ท่ัวถึงในกำรดำเนินโครงกำร
กำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ) เนื่องจำกศูนย์ปิ๊กมำดีมีสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรเป็นจำนวนมำก กำรจัดกำร
โครงกำรย่อเกิดควำมยุ่งยำกบ้ำง แต่เมื่อมีผู้สนใจจำนวนมำก ดังนั้น ศูนย์ปิ๊กมำดีจึงต้องจัดเป็นรูปแบบเวทีใหญ่
วิธการแก้ไขปัญหา
๑) กำรนำทุนในชุมชนมำใช้ในกำรแปรรูปขยะ กำรนำขยะประเภทกระดำษ เช่น กระดำษ จำกแผ่นพับ
ที่หลำกสี มำทำสวยกำบ(กรวย) เพื่อขำยในรำคำ อันละ 1 บำท จำกรำคำกระดำษดังกล่ำวที่ กิโลกรัมละ 2 บำท โดย 1 กิโลกรัม
สำมำรถผลิตสวยกำบได้ 30 อันเพื่อให้คนในชุมชนใช้ในศำสนพิธีและตำมประเพณีบุญต่ำงๆ
๒) กำรคัดแยกขยะในครัวเรือน
3) ใช้กระบวนกำรครู ก. คณะทำงำนเปลี่ยนบทบำทเป็นครู ก. โดยสำมำรถเปลี่ยนวิก ฤตเป็นโอกำสได้
ทีมงำนที่เข้มแข็ง
4) กำรแปรรูปขยะประเภทกระดำษเป็นสวยกำบสำมำรถขยำยแนวคิดและรูปแบบกำรจัดกำรไปยังหมู่บ้ำน
อื่นๆได้
5) เจ้ำอำวำสวัดทุ่งหกนำเอำผลผลิตจำกำรแปรรูปขยะไปโชว์ในหมู่บ้ำนต่ำงๆในกรณีที่รับกิจนิมนต์ เช่น
สวยกำบ เชิงเทียน ไม้คีบเงินยอดผ้ำป่ำ
6) เชิงเทียนไม่ได้ขำย อำจใช้กำรขำยเป็นแพ็กเกจ เช่น ๑ ชุด ประกอบด้วย สวยกำบ เชิงเทียน และไม้คีบ
เงินยอดผ้ำป่ำเป็นต้น

-๔๖7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
1.การบริหารจัดการ
1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้มีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะอนุก รรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมจังหวัดกำหนด งบประมำณที่ได้รับจำนวน 34,100 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลังสิ้นสุด
จำนวน 200 คน ประกอบด้วยเด็ก และเยำวชน ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป จ ำนวน 200 คนคิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่
เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 1,705 บำท
ีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิด
๑) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนควำมคิดและพฤติกรรมจำกกำรเห็นว่ำ ขยะเป็น
สิ่งที่ไร้ประโยชน์ เน่ำ มีกลิ่นเหม็น และควรนำขยะไปทิ้ง เป็นกำรเห็นคุณค่ำของขยะและรู้จกั วิธีกำรคัดแยกขยะ กำรแปร
รูปขยะให้มีมลู ค่ำและเป็นประโยชน์มำกขึ้น เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้ำนและในชุมชนตนเอง
2) เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรคัดแยกขยะและกำรเพิ่มมูลค่ำขยะโดยวิธีกำรแปรรูปขยะ
3) รำยได้จำกขยะที่นำเข้ำศูนย์ป๊กิ มำดี ได้นำไปใช้ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ป่วยติดเตียง และสมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดี (รำยได้ที่เกิดขึ้นจะนำไปจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับสมำชิก เช่น ค่ำรักษำพยำบำล
ค่ำจัดงำนศพ เป็นต้น ส่ วนผู้แปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่ำ จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยวัน)
4) สภำพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และสำมำรถลดขยะในชุมชนได้มำกขึ้น
5) เกิดกำรจัดสวัส ดิก ำรสัง คมให้กับ สมำชิกและกลุ่มเป้ำหมำยด้วยเงินที่จำหน่ำยขยะได้ (รำยได้
จำกกำรจำหน่ำยขยะที่ยังไม่ได้แปรรูป และขยะที่ได้มีกำรแปรรูปแล้ว)
6) กำรสร้ำงค่ำนิยมไม่ใช้ถุงพลำสติก แต่หันกลับมำใช้วัสดุที่แปรรูปมำจำกขยะแทน
7) เกิดศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
8) เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อบริหำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน

-๔๗9) ผลจำกกำรจัดกิจ กรรมที ่ส นับ สนุนโครงกำรกำรจัด กำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูป ขย ะ)
ประกอบด้วย กิจกรรมศูนย์ฮับของเก่ำปิ๊กมำดี ศูนย์ฮับ (รับ) ของเก่ำปิ๊กมำดี กิจกรรมปิ๊กมำสุข หรือกรรมธรรม์ชั่งกิโล
กิจกรรมปิ๊กมำเตี่ยมบุญ กิจกรรมปิ๊กมำเปิ้ง และกิจกรรมปิ๊กมำฮัก คือ
กำรลดขยะในครัวเรือ นและชุมชน เกิดกำรสร้ำงอำชีพหลัก และอำชีพเสริม เกิดกำรจัดสวัส ดิกำร
สังคมให้แก่สมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดีและคนที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร เกิดกำรทำงำนจิตอำสำโดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยที่
เป็นผู้สูงอำยุ เพื่อให้เห็นคุณค่ำของตนเองและกำรทำประโยชน์เพื่อสังคม

1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เป็นสมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดีและผู้ที่สนใจที่ อยู่ในพื้นที่ บ้ำนทุ่งหก หมู่ที่ 5 และบ้ำนน้ำจำ หมู่ ที่ 7
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติงำนของศูนย์ปิ๊กมำดี
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
1) กำรปรับ เปลี่ยนควำมคิดว่ำ ขยะ เป็นสิ่งที่ ไร้ป ระโยชน์ เน่ำ มีก ลิ่นเหม็ น และควรนำขยะไปทิ้ ง
กลำยเป็นเห็นคุณค่ำของขยะและรู้จักวิธีกำรคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะให้มีมูลค่ำและเป็นประโยชน์มำกขึ้น
2) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะในรูปแบบต่ำงๆ
3) กำรจัดเวทีสรุปผล เพื่อสร้ำงควำมรู้และหำแนวทำงในกำรจัดกำรขยะแบบยั่งยืน
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะ
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะกรรมกำรของศูนย์ปิ๊กมำดี
กำรประเมินผลจะประเมินผลดำเนินกำร 2 ช่วง คือ ระหว่ำงดำเนินโครงกำรและภำยหลังโครงกำร
สิ้นสุดลง

-๔๘2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ ยวกั บ เป้ ำหมำยของโครงกำรให้ ก ลุ่ม เป้ ำหมำยได้รับ ทรำบวำงแผนงำน
มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบ
2) ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
จัดอบรมกำรคัดแยกขยะเพื่อนำมำแปรรูป ให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ (เพื่อกำจัดขยะ และสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม ได้แก่ กำรแปรรูปวัสดุเหลือใช้มำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ กำรนำขยะเปียก เช่น ผัก เศษอำหำร ไปเป็นอำหำรแก่
ไส้เดือน เพื่อให้เกิดมูลไส้เดือนสำหรับใช้เป็นปุ๋ยทำงกำรเกษตร)
๓) จัดเวทีสรุปผลโครงกำร เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและได้มำซึ่งแนวคิดและต้นแบบในกำรจัดกำรขยะ
รวมทั้งนำแนวคิด วิธีกำร ไปปรับใช้ในโอกำสต่อไป
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
1) กำรบริหำรจัดกำรขยะเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ต้องเริ่มจำกกำรปรับเปลี่ยนควำมคิด จำกควำมรังเกียจ
ว่ำขยะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ มำเป็นกำรยอมรับ กำรเห็นคุณค่ำของขยะ และเข้ำใจวิธีกำรคัดแยกขยะ กำรแปรรูปขยะให้มี
มูลค่ำและเป็นประโยชน์มำกขึ้น
2) กำรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์
3) กำรพัฒ นำรูป แบบผลิต ภัณ ฑ์ที ่แ ปรรูป มำจำกขยะหรือ กำรสร้ำ งผลิต ภัณ ฑ์ที ่เ ป็น มิต รกับ
สิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ทำงธรรมชำติ
4) กำรสร้ำงกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
5) กำรพัฒนำรูปแบบของกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบยั่งยืน
6) กำรพัฒนำรูป แบบกำรจัดสวัส ดิก ำรสัง คมให้แก่สมำชิก โดยใช้ขยะเป็นเครื่องมือในกำรรับสมัคร
สมำชิก กำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิก เป็นต้น
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
ผู้ประเมิน คือ คณะกรรมกำรของศูนย์ ปิ๊กมำดี
4.1 กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติง ำน และปัญหำอุปสรรคระหว่ำงดำเนินโครงกำร
4.2 กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
1) เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบยั่งยืน
2) เพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชนภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
๑) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนควำมคิดและพฤติกรรม กำรรับรู้ใหม่เกี่ยวกับ ขยะ และ
นำไปสู่กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกคนในชุมชนที่จะร่วมมือกันทำให้ขยะกลำยเป็นกองทุนสวัสดิกำรแก่ผ้ขู ำดโอกำสใน
ชุมชน
2) เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรคัดแยกขยะและกำรเพิ่มมูลค่ำขยะโดยวิธีกำรแปรรูปขยะ
3) รำยได้จำกขยะที่นำเข้ำศูนย์ปิ๊กมำดี ได้นำไปใช้ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
ติดเตียง และสมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดี ในรูปแบบต่ำงๆ

-๔๙4) สภำพสิ่ง แวดล้อ มในครอบครัวและชุม ชนดีขึ้น เด็ก เยำวชนที ่ส นใจเข้ำ มำร่วมเป็น แกนนำในกำร
จัดกำรขยะ และสำมำรถลดขยะในชุมชนได้มำกขึ้น
5) เกิดกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับสมำชิกและกลุ่มเป้ำหมำยด้วยเงินที่จำหน่ำยขยะได้ (รำยได้จำกกำรจำหน่ำย
ขยะที่ยังไม่ได้แปรรูป และขยะที่ได้มีกำรแปรรูปแล้ว)
6) เกิดค่ำนิยมไม่ใช้ถุงพลำสติก แต่หันกลับมำใช้วัสดุที่แปรรูปมำจำกขยะแทน
7) เกิดศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
๑) มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 200 คน
๒) เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรบริกำรจัดกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรกับขยะ
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
๑) กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิตและกำรสร้ำงอำชีพเสริม
๒) คัดแยกขยะในครัวเรือน และนำขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน หรือเป็นอำหำรของ
ไส้เดือนดินเพื่อผลิตมูลไส้เดือนไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชทำงกำรเกษตรต่อไป
๓) เป็นอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัว (กำรจำหน่ำยขยะที่ยังไม่ได้แปรรูป กำรจำหน่ำยขยะ
ที่แปรรูปแล้ว)
๔) เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปยังคนในชุมชนและพื้นที่อื่น
๕) ชุมชนเป็นพื้นที่ดูงำนและศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะ
8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีี ีีีีีี8.3.1ีต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ลำดับที่

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

๑

มีควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะ กำรแปร
รูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่ำ

ครอบครัว
ลดขยะในครัวเรือน

ชุมชนและศูนย์ปิ๊กมำดี
เกิดกิจกรรมปิ๊กมาเปิ้ง เพื่อสร้ำง
อำชีพให้กับคนในชุมชนคือกลุ่ม
จักสำน ตัดตุง สวยกำบ ไส้เดือน
ดิน และแปรรูปขยะให้มีมูลค่ำ
และคุณค่ำกำรนำขยะมำเป็น
ส่วนประกอบของสินค้ำกำรนำ
สินค้ำเครื่องจักสำน และ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดควำมแข็งแรง
รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น ถุงผ้ำ ตะกร้ำไม้ไผ่ แทน
ถุงพลำสติก

-๕๐กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ลำดับที่
๒

3

๔

5

6

7

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
ครอบครัว
เกิดรำยได้เสริมจำกกำรจำหน่ำยขยะที่ สภำพแวดล้อมของที่อยู่อำศัย
ยั ง ไม่ ได้ แ ปรรู ป เป็ นอำชี พ หลั ก และ สะอำด น่ำอยู่
อำชี พ เสริ ม คื อ รำยได้จ ำกขยะที่
นำเข้ำศูนย์ปิ๊กมำดี ได้นำไปใช้ในกำร
จัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้สูงอำยุ
ผู้พ ิก ำร ผู ้ป ่วยติด เตีย ง และสมำชิก
ของศูนย์ปิ๊กมำดี (รำยได้ที่เ กิดขึ้นจะ
น ำไป จัด ส วัส ด ิก ำร ส ัง ค ม ให ้ก ับ
สมำชิก เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำจัด
งำนศพ เป็น ต้น ส่วนผู ้แ ปรรูป ขยะ
เพื่อเพิ่มมูล ค่ำ จะได้รับ ค่ำตอบแทน
เป็นรำยวัน)
เกิดกำรทำงำนจิตอำสำ เช่น กำร
ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
ค้นหำขยะ
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมตระหนักและ
ปรับเปลี่ยนควำมคิดและพฤติกรรม
จำกขยะเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เน่ำ มี
กลิ่นเหม็น และควรนำขยะไปทิ้ง เป็น
เห็นคุณค่ำของขยะและรู้จักวิธีกำรคัด
แยกขยะ กำรแปรรูปขยะให้มีมูลค่ำ
และเป็นประโยชน์มำกขึ้น
เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิธีกำรคัดแยก
ขยะและกำรเพิ่มมูลค่ำขยะโดยวิธีกำร
แปรรูปขยะ

ควำมสัมพันธภำพในครอบครัวดี
ขึ้น

ชุมชนและศูนย์ปิ๊กมำดี
เกิดกิจกรรมศูน ย์ฮับของเก่าปิ๊ก
มาดีศูน ย์ฮับี(รับ)ีของเก่าปิ๊ ก
มาด เพื่ อ ลดขยะในครั ว เรื อ น
ชุมชน และทำให้สิ่งแวดล้อม
ดีขึ้น

เกิดกำรทำงำนจิตอำสำในชุมชน
เช่น กำรทำควำมสะอำดขยะที่
จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
กำรทำงำนเพื่อประโยชน์สังคม
เกิ ด กำร ย อด โค ร งก ำร เช่ น
กิจกรรมศูนย์ ฮับของเก่ำปิ๊ก มำดี
ศู น ย์ ฮั บ (รั บ ) ของเก่ ำ ปิ๊ ก มำดี
กิ จ ก ร ร ม ปิ๊ ก ม ำ สุ ข ห รื อ
กรมธรรม์ชั่งกิโล
เกิดกิจกรรมสวัสดิการปิ๊กมาสุขี
หรือกรมธรรม์ชั่งกิโล เพื่อดูแล
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติดเตียง
ในรูปแบบสวัสดิกำรสังคม
เกิดกิจกรรมปิ๊กมาฮัก คือ จัดส่ง
ครู อำสำเพื่ อไปสอนหนั ง สื อแก่
เด็ ก นั ก เรี ย นในวั น หยุ ด เสำร์ อ ำ ทิ ต ย์ แ ล ะ ปิ ด ภ ำค เรี ย น
เกี่ ย วกั บ จิ ต อำสำ ควำมเป็ นมำ
เกี่ ย ว กั บ ชุ ม ช น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม
เกิ ด กำรพั ฒ นำรู ป แบ บ กำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ข ย ะ ที่ มี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน

-๕๑กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ลำดับ
ที่
8
9

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

ครอบครัว

ชุมชนและศูนย์ปิ๊กมำดี
มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรรับสมัครสมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดี
โดยใช้จำนวนขยะเป็นค่ำสมัครเข้ำเป็นสมำชิกศูนย์ปิ๊กมำดี
เกิดศูนย์เรียนรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะ

12

เกิดกิจกรรมปิ๊กมาเต่ยมบุญ เพื่อสร้ำงคนดีในสังคม โดย
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะนำขยะที่ผ่ ำนกำรคัดแยกในครัวเรือน มำมอบให้กับศูนย์ฮั บ
ของเก่ำปิ๊กมำดี ขยะในที่สำธำรณะ ไหล่ทำง หรือ ทำควำมดีอย่ำงอื่น โดยมุ่งเน้น
ไปที่กลุ่มผู้สูงอำยุ และจำกกำรพบปะกันระหว่ำงผู้สูงอำยุที่ร่วมทำกิจกรรมโครงกำร
ทำให้ผู้สูงอำยุลดควำมเครียด ภำวะซึมเศร้ำ
คนในชุมชนมีค วำมรักควำมสำมัค คี และพร้อมใจร่ วมกั นแก้ไขปั ญ หำขยะเพื่อให้
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
เกิดเครือข่ำยทำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
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เกิดค่ำนิยมไม่ใช้ถุงพลำสติก แต่หันกลับมำใช้วัสดุที่แปรรู ปมำจำกขยะแทน

๑๐

8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ปัญหำผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยติดเตียง เด็กและเยำวชน และปัญหำยำเสพติดลดลง
2) ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งและมั่นคงมำกขึ้น
3) คนในชุมชนเกิดควำมตระหนัก และมีพฤติกรรมในกำรกำจัดขยะเปลี่ยนไป คือ เห็นคุณค่ำ
ของขยะ และนำขยะมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เพื่อลดต้นทุนในครัวเรือน ลดต้นทุนกำรทำกำรเกษตร สร้ำงอำชีพเสริม กำรจัด
สวัส ดิกำรสังคมให้กั บสมำชิก กำรสร้ำงกิ จกรรมให้ผู้สูง อำยุได้พบปะกันและรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์เพื่อลด
ควำมเครียด ภำวะซึมเศร้ำ และรักษำสิ่งแวดล้อม
4) คนในชุมชนมีควำมรักควำมสำมัคคี และพร้อมใจร่วมกันแก้ไขปัญหำขยะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
1) คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และรับประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรขยะ
2) สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ทำให้เป็นชุมชนที่น่ำอยู่
3) เกิดศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
4) ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสพบปะกัน มีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทำให้ผู้สูงอำยุเห็นคุณค่ำของตนเอง
มีอำชีพ ลดควำมเครียดภำวะซึมเศร้ำ
5) เกิดกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยคนในชุมชน
6) สังคมในชุมชนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น คนในชุมชนมีควำมเอื้ออำทรต่อกัน
พร้อมกันร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น เช่น ปัญหำขยะ ปัญหำกำรว่ำงงำน ปัญหำสังคมในเรือ่ งอื่น ๆ
7) ผู้สูงอำยุเห็นคุณค่ำของตนเอง และรูจ้ ักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

-๕๒9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
๑) ลดปัญหำผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยติดเตียง เด็กและเยำวชน และปัญหำยำเสพติดลดลง
๒) ลดปัญหำขยะที่มีอยู่ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
๓) ลดปัญหำกำรว่ำงงำนของผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ
ด้ำนกำรป้องกัน
๑) กำรปรับสภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยให้น่ำอยู่ เป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
๒) เป็นกำรป้องกันปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ โดยกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
๓) ป้องกันภำวะซึมเศร้ำที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุ
๔) ชุมชนมีควำมรักควำมสำมัคคีและพร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
๑) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4) นโยบำยจังหวัด
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1.สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำปำง
2.วัดทุ่งหก
3. ภำคีเครือข่ำย
4. ที่ว่ำกำรอำเภอห้ำงฉัตร
1.สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลำปำง
2.วัดทุ่งหก
3. ภำคีเครือข่ำย
4. สำนักงำนพัฒนำชุมชน
๕.ส ำนั กงำนกองทุ นสนั บ สนุ นกำรสร้ ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) สำนัก 6

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1.ค ำแนะน ำในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม
โครงกำรตำมเงื่ อ นไขของคณะอนุ กรรมกำรฯ และสัญญำรับเงินอุดหนุน
2. สถำนที่ที่จะใช้จัดกิจกรรมโครงกำร
3. คำแนะนำในกำรบริหำรจัดกำรขยะ
1. อนุเครำะห์สถำนที่จัดกิจกรรม
2. โครงกำรจั ด กำรขยะในครั ว เรื อ น
กำรคัดแยกขยะ
3. โครงกำรชุมชนน่ำอยู่บ้ำนทุ่งหก หมู่
5 ตำบลวอแก้ว

-๕๓ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
๖. ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.วัดทุ่งหก
2.องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวอแก้ว
3.มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
4.ส ำนั กงำนกองทุ นสนั บ สนุ นกำรสร้ ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) สำนัก 6
5.ส ำนั กงำนพั ฒ นำสั ง คมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปำง
6 .ศู นย์ เรี ย น รู้ ก ำรพั ฒ น ำส ต รี แ ล ะ
ครอบครัวภำคเหนือ
7.ส ำนั ก งำนส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
8.ที่ว่ำกำรอำเภอห้ำงฉัตร

ควำมร่วมมือที่ได้รับ

1.ให้ ค ำแนะน ำในเรื่ อ งกำรต่ อ ยอด
โครงกำร หรื อ กำรจั ด ท ำรำยงำนผล
โครงกำร
2.สถำนที่ จัด ท ำกิ จ กรรมต่ อ ภำยหลั ง
สิ้นสุดโครงกำร
3.กำรพั ฒ นำสิ น ค้ ำ ของศู น ย์ ปิ๊ ก มำดี
(น้ำดื่มสมุนไพรปูเลย)
4.สนับสนุ นวิชำกำร ให้ คำปรึกษำ กำร
สร้ำงชุมชนน่ำอยู่
5.สนั บ สนุ นโครงกำรปิ๊ กมำดี ต้ นแบบ
กำรพั ฒ นำผู้ สู ง อำยุ เด็ ก และเยำวชน
แบบบูรณำกำร
6.สนั บ สนุ น โครงกำรเย็ บ ผ้ ำ ห่ ม นวม
ด้วยมือ
7.สนั บ สนุ น โครงกำรอำชี พ ตั ด เย็ บ
สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
วัด ทุ่ ง หก โรงเรียนทุ่ ง หก กศน.อำเภอห้ ำงฉั ตร มหำวิท ยำลัยรำชภั ฏล ำปำง ส ำนั ก งำนกองทุ น
สนับ สนุ นกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ส ำนัก 6 ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒ นำสตรีและครอบครัวภำคเหนือ บริษัท โตโยต้ำ
ลำปำง สำขำห้ำงฉัตร คุณวีระ - คุณกมลวรรณ แสงวิจิตร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวอแก้ว
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
อำทิ กลุ่ม แม่ บ้ำน ผู้สูง อำยุ คนพิ ก ำร ส ำนัก งำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์จัง หวัด
ลำปำง
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
กิจกรรมยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ
1) กำรต่อยอดโครงกำรในรูปแบบกิจกรรม (ปิ๊กมำเก่ง ปิ๊กมำอุ่น ปิ๊กมำรำ และปิ๊กมำอิ่ม)
2) กำรแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดี
3) กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำมำจำกขยะในครัวเรือนและขยะในสถำนที่สำธำรณะ
4) กำรพัฒนำอำชีพให้แก่สมำชิกและคนในชุมชน
5) กำรพัฒนำรูปแบบสวัสดิกำรสังคมที่มอบให้แก่คนในชุมชน

-๕๔11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
๑) เป็นโครงกำรที่ มี ควำมคิ ดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ในกำรที่ จ ะบริห ำรจัด กำรขยะทั้ ง ในด้ำนควำมคิ ด
ทัศนคติ มุมมอง เพื่อเห็นด้ำนคุณค่ำที่จะตอบแทนกลับมำสู่กำรสร้ำงควำมสุขและกำรสร้ำงกำรออมด้วยกำรจัดกำรขยะ
๒) กำรสร้ำงควำมร่วมมือ ระหว่ำงครอบครัวและชุมชน ให้ เกิ ดควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรขยะโดย
วิธีกำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม โดยใช้กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน รวมทั้ งกำรนำรำยได้จำกกำร
จำหน่ำยขยะที่ยังไม่ได้แปรรูปและขยะที่แปรรูปแล้ว มำสร้ำงสวัสดิก ำรสังคมให้กับสมำชิกของศูนย์ปิ๊กมำดีและคนใน
ชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ทำให้สภำพสังคมดีขึ้นและกับมำมีควำมรัก ควำมสำมัคคี และควำมเอื้ออำทรต่อกัน
11.2 มการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี
1) กำรบริหำรจัดกำรขยะ ที่ ควรเริ่มจำกกำรจัดกำรที่ต้นทำง จัดกำรที่ต้นเหตุของขยะ คือ ตัวคน
กำรไม่ใช้สิ่งของที่เป็นขยะ เช่น หลอดกำแฟที่ใช้ดูดน้ำจำกขวดน้ำ กำรใช้ถุงพลำสติกแบบ 10 ถุง 10 อย่ำง เป็นต้น และ
กำรสร้ำงกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำให้กบขยะ กำรจัดกำรขยะในครัวเรือน (กำรแปรรูปขยะ)
ถือเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยบรรเทำปัญหำขยะ และสำมำรถนำมำแปรรูปที่สร้ำงทั้งมูลค่ำและคุณค่ำได้โดยใช้ทุนใน
ชุมชนเป็นตัวจัดกำร
2) กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริกำรบริหำรจัดกำรขยะแบบยั่งยืน
3) กำรนำสิง่ ที่ไม่มปี ระโยชน์ สกปรก มำดูแลและสร้ำงประโยชน์ให้กับเด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผูพ้ ิกำร
ผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัว ชุมชน
12.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางาน
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ
๑) ผู้บริหำรของศูนย์ปิ๊กมำดีให้ควำมสำคัญต่อกำรดูและและสร้ำงสวัสดิ กำรสังคมให้กับสมำชิกและ
คนในชุมชน
๒) ได้รับ กำรสนับ สนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จัง หวัด
ลำปำง
๓) วิท ยำกรเป็น ผู้มี ป ระสบกำรณ์ ก ำรท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะ กำรคัด แยกขยะ กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ทำมำจำกขยะ
๔) ภำคีเครือข่ำยที่ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ สถำนที่ วิชำกำร วิทยำกร เอกสำรส่งเสริม
ควำมรู้ เป็นต้น
๕) กำรมี ส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทั้ งภำครัฐ ภำคเอกชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิก
ปิ๊กมำดี คนในชุมชน
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
๑) กำรพัฒนำแนวคิดมุมมองที่ให้ควำมสำคัญกับขยะ และเห็นคุณค่ำในกำรสะสมเป็นสวัสดิกำรของ
ชีวิตในระยะยำว

-๕๕๒) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนกลำยกลุ่ม กำรสร้ำงกิจกรรมที่นำไปสู่กำรสร้ำงงำน กำรคืนกำไร
จำกกำรจัดกำรขยะให้แก่ชุมชน ในรูปทุนสวัสดิกำรที่ตอบแทนคนนำขยะมำแลก หรือกำรเก็บแต้มสะสมให้แก่คนยำกไร้ใน
ชุมชน ได้มีโอกำสรับสวัส ดิก ำรด้วยแม้ ไม่มี เงินทุ นมำออมในกองทุ นของชุมชนก็ ตำมกระบวนกำรส่งเสริม แล ะพัฒ นำ
พฤติกรรมของเด็กและเยำวชน
๓) กำรขับเคลื่อนงำนผ่ำนเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น ท้องที่ ท้องถิ่น และสมำชิกในโครงกำร
13.ีมการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
กำรดำเนินโครงกำรฯของ ศูนย์ปิ๊กมำดีประสบควำมสำเร็จเพรำะ
๑) เป็นกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรแก้ปัญหำขยะในชุมชน อันเป็นปัญหำใกล้ตัวแต่ขำดเจ้ำภำพที่จะ
มำติดตำมดูแลอย่ำงจริงจัง ทำให้ชุม ชนเผชิญ กั บปัญ หำสิ่งแวดล้อม โรคภัย กลิ่นที่ รบกวน และขำดกำรจัดกำรอย่ำง
เหมำะสม
๒) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ผ่ำนกำรให้ควำมรู้และกำรจัดกำรให้เห็นขยะเป็นเงิน เป็นกำรสะสม
เพื่อต่อยอดเป็นทุนสวัส ดิก ำรแก่คนกลุ่ม ต่ำง ๆ ในชุมชน สร้ำงอำสำสมัครที่เข้ำมำร่วมงำนจัดกำรขยะ ที่มีจิตอำสำ
และได้ต่อยอดไปสู่กลุ่มคนที่ยำกลำบำกในชุมชน
๓) กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรทำงำน ผ่ำนควำมร่วมมือกับโครงกำรอื่น ๆ ได้แก่โครงกำรชุมชนน่ำอยู่บ้ำนทุ่งหก
ซึ่งได้รับงบประมำณจำก สสส. สำนัก 6 โครงกำรฝึกอำชีพกับศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวภำคเหนือ จังหวัดลำปำง
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และพัฒนำอำชีพ ของ กศน.ห้ำงฉัตร โครงกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ลำปำง โครงกำรปิ๊กมำรำ ของคุณวีระ แสงวิจิตร คุณกมลวรรณ แสงวิจิตร ซึ่งสำมำรถท ำให้ก ำรดำเนินโครงกำรกั บ
หน่วยงำนต่ำงๆบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยเป็นอย่ำงดี
๔) ควำมสม่ำเสมอต่อเนื่องในกำรสร้ำงกิจ กรรมใหม่ ๆ ศูนย์ปิ๊กมำดียังคงดำเนินกิจ กรรมตำมโครงกำร
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และพัฒนำรูปแบบกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งแม้ว่ำโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
จะเสร็จสิ้นแล้วแต่สิ่งที่ยังสร้ำงควำมประทับใจให้หน่วยงำน องค์กร และเป็นสิ่งที่ภำคภูมิใจของศูนย์ปิ๊กมำดีก็คือ เรำสำมำรถยืน
และเดินได้เอง
ี๕) ศูนย์ปิ๊กมำดียังได้นำแนวคิดและบทสรุปไปขยำยผลในชุมชน หมู่บ้ำนต่ำงๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้ำงเครือข่ำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น โรงเรียนผู้สูงอำยุ บุญฮอม ตำบลแม่สัน อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง/ บ้ำนนำกวำง
ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปำง/โรงเรียนผู้สูงอำยร่มโพธิ์ทอง ตำบลปงเตำ อำเภองำว จังหวัดลำปำง เป็นต้น

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

-๕๖-

๕.ีโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมเครือข่ายผู้สงู อายุตาบลบ้านธิสร้างสุขภาพชุมชน
โดย ชมรมผูส้ ูงอำยุตำบลบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จำกสภำพสังคมปัจจุบัน พบว่ำ ในอนำคตอันใกล้จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุไทยจะมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้นและ
กำลังเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ (Aged society )
ปัจจุบันตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (จำนวน 2,153
คน) และในอนำคตอันใกล้จะส่งผลให้เข้ำสู่ภำวะสังคมผู้สูงอำยุ หรือ ภำวะประชำกรผู้สูงอำยุ อันจะก่อให้เกิดปัญหำเรื่อง
ของสุขภำพ กำรเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคไขมันในเส้นเลือด โรคกระดูกพรุน ไขข้อเสื่อม
โรคหัวใจ ฯลฯ เพิ่มมำกขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลปัญหำสุขภำพ อันภำระค่ำใช้จ่ำยของสมำชิกในครอบครัว
จำกปัญหำดังกล่ำว ชมรมผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำโครงกำรสร้ำงเสริม
กำรจัดสวัส ดิกำรสังคมเครือข่ำยผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนธิส ร้ำงสุขภำพชุม ชน เพื่อเสริมสร้ำงพัฒ นำสุขภำพผู้สูง อำยุและ
ประชำชนในตำบลบ้ำนธิให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีทั้ง ด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รับ รู้ถึง สภำพปัญ หำเพื่อติดตำมดูแลผู้สูง อำยุ
ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส ได้ร่วมพูดคุย รับฟังและให้กำลังใจ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักในกำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อให้
ควำมช่วยเหลือผู้สูงอำยุต่อไปีีีีีีีีีีีีีีีีีี
เป้าประสงค์โครงการีี
1. เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพทำงด้ำนร่ำงกำยและสุขภำพทำงด้ำนจิตใจที่ดี
2. เพื่ อสร้ำงเครือ ข่ำยแกนนำกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงครบวงจร ทั้ งด้ำนกำรดูแลรัก ษำสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิต และมีกำรพบปะแลกเปลี่ยน มีเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำให้แก่คนรุ่นหลัง
3. เพื่อเกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกำรตระหนักถึงควำมสำคัญของผู้สูงอำยุ
4. เพื่ อ ให้ ช มรมผู้ สู ง อำยุในพื้ น ที่ ต ำบลบ้ ำนธิ 20 หมู่ บ้ ำน ได้ รับ กำรจดทะเบี ย นรับ รองเป็ น องค์ ก ร
สำธำรณประโยชน์ครบทุกหมู่บ้ำนภำยในปี 2561
5. เพื่อขยำยและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชมรมผู้สูงอำยุในตำบลช้ำงเคียง โดยกระบวนกำรกระตุ้นให้
เกิดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้สูงอำยุมสี ุขภำพทำงด้ำนร่ำงกำย สุขภำพทำงด้ำนจิตใจ และกำรเสริมสร้ำงกำลังใจที่ดี
2.2 เพื่อให้เกิดกลุม่ จิตอำสำและเกิดเครือข่ำยผู้สงู อำยุในกำรดูแลซึง่ กันและกัน
2.3 เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงคนในชุมชน ผู้นำชุมชน และครอบครัว ตระหนักถึงควำมสำคัญของ
ผู้สูงอำยุ
2.4 เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เกิดจำกกำรซึมเศร้ำที่ถูกทิง้

-๕๗3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 67,350 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 57,350 บำท และองค์กำรสมทบจำนวน
10,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
1. คณะกรรมกำรชมรมผู้สงู อำยุตำบลบ้ำนธิ จำนวน 30 คน
2. เด็กและเยำวชนในพื้นที่ตำบลบ้ำนธิ
จำนวน 20 คน
3. ผู้สูงอำยุที่เป็นสมำชิกชมรม
จำนวน 70 คน
4. คนพิกำรจำกชมรมคนพิกำรตำบลบ้ำนธิ จำนวน 10 คน
รวมจำนวน 130 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สงู อำยุ ตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
ดำเนินกำรระหว่ำงเดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน ๒๕๖๐
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
ีีีีี๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัด ท ำทะเบี ยนกลุ่ ม เป้ำหมำย โดยร่วมท ำงำนกั บ บุ ค ลำกรจำกโรงพยำบำลบ้ ำนธิ เพื่ อส ำรวจ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อคัดกรองประชำชนผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่จำนวน 20 หมู่บ้ำน ในตำบลบ้ำนธิ ตำมระดับควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
2) จัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมในกำรเยี่ยมบ้ำนและดูแลสุขภำพที่บ้ำน
3) ออกเยี่ยมผูส้ ูงอำยุโดยทีมเยี่ยมบ้ำน
4) ประชุมติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรทุกเดือน
ีีีีี5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุม คณะกรรมกำรชมรมในกำรจัดท ำทะเบียนกลุ่ม เป้ ำหมำย โดยร่วมกั บ บุคลำกรจำก
โรงพยำบำลบ้ำนธิในกำรสำรวจกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อคัดกรองประชำชนผู้สงู อำยุในเขตพื้นที่จำนวน 20 หมู่บ้ำน ตำบลบ้ำนธิ
ตำมระดับควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
2) จัดประชุมสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อจัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมในกำรเยี่ยมบ้ำนและดูแล
สุขภำพที่บ้ำน
3) ออกเยี่ยมผูส้ ูงอำยุโดยทีมเยี่ยมบ้ำน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สงู อำยุ เด็กและเยำวชน กลุ่มสตรี และ
ผู้นำชุมชน หมู่บ้ำนละ 4 คน เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกโรงพยำบำลบ้ำนธิ จำนวน 1 คน รวมครั้งละ 5 คน สัปดำห์ละ 2 วัน ๆ ละ 1
หมู่บ้ำน รวม 20 หมู่บ้ำน ออกเยี่ยมบ้ำนกลุม่ เป้ำหมำย จำนวน 32 ครั้ง เพื่อสร้ำงเสริมกำลังใจ โดยกำรพูดคุย รับฟัง
ปัญหำ จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น กำรร้องเพลง สอนท่ำบริหำรร่ำงกำย และมอบของเยี่ยม
4) ประชุมติดตำมและประเมินผลทุกเดือน
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีี-ี

-๕๘7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 57,350 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลังสิ้นสุด
จำนวน 130 คน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรชมรมผู้สูง อำยุตำบลบ้ำนธิ เด็ก และเยำวชนในพื้นที ่ตำบลบ้ำนธิ
ผู้สูงอำยุที่เป็นสมำชิกชมรมและคนพิกำรจำกชมรมคนพิกำรตำบลบ้ำนธิ คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัด
กิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 441.15 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิด
1) ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียงได้รับกำรดูแลสุขภำพกำย สุขภำพจิต สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับกำรอยู่อำศัย ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อำศัยอยู่ในบ้ำน
ทำให้ผู้สูงอำยุมี ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส มีสติปัญญำที่ดี ลดภำวะซึมเศร้ำและควำมเครียด จำนวน 20
หมู่บ้ำน
2) ครอบครัวให้ควำมสำคัญและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ และสำมำรถดูแลผู้สูงอำยุได้อย่ำงถูกวิธี
ทำให้ผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงได้รับกำรดูแลที่ดีและมีโอกำสกลับมำใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่ง
3) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว
4) เกิดเครือข่ำยแกนนำในกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงครบวงจร (ด้ำนดูแลรักษำสุขภำพทำงกำย จิตใจ) และ
มีกำรพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และมีเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำให้แก่คนรุ่นหลัง
5) ชุมชนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรดูแลผูส้ ูงอำยุในชุมชน
6) เกิดชมรมผูส้ ูงอำยุในพื้นที่ตำบลบ้ำนธิ จำนวน 20 หมู่บ้ำน ซึ่งได้จดรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์แล้วเพื่อทำงำนดูแลผู้สงู อำยุในหมู่บ้ำนของตน และขับเคลื่อนงำนผู้สูงอำยุในระดับหมู่บ้ ำนและตำบล
7) เกิดกำรขยำยเครือข่ำยทำงำนด้ำนดูแลผู้สูงอำยุไปยังตำบลห้วยยำบ
8) เกิดกำรบูรณำกำรของภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ตำบลบ้ำนธิเพื่อดูแลผู้สูงอำยุ เช่น วัด โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำล โรงพยำบำลส่ งเสริมสุขภำพตำบล จิตอำสำ เป็นต้น
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่ในตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็น ช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ต ำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติง ำนของศูนย์ส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุไทยฟัก
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
1) จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้ำหมำย โดยร่วมท ำงำนกับ บุคลำกรจำกโรงพยำบำลบ้ำนธิ เพื่อส ำรวจ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อคัดกรองประชำชนผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่จำนวน 20 หมู่บ้ำน ในตำบลบ้ำนธิ ตำมระดับควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

-๕๙2) จัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมในกำรเยี่ยมบ้ำนและดูแลสุขภำพที่บ้ำน
3) ออกเยี่ยมผู้สงู อำยุโดยทีมเยี่ยมบ้ำน
4) ประชุมติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรทุกเดือน
ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรใช้หลัก 4 M ประกอบด้วย
1. Man หรืออ คน = กำรบริหำรกำลังคน จะใช้คนอย่ำงไรให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
กับงำนให้มำกทีส่ ุด
2. Money หรือ เงิน = กำรบริหำรเงิน จะจัดสรรเงินอย่ำงไรให้ใช้จ่ำยต้นทุนน้อยที่สุดและให้
เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
3. Materials หรือ วัตถุดิบ = กำรบริหำรวัสดุในกำรดำเนินงำน ว่ำจะทำอย่ำงไร้ให้สิ้นเปลือง
น้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สงู สุด
4. Management หรือ กำรจัดกำร = กำรจัดกำร คือ กระบวนกำรจัดกำรบริหำรควบคุมเพือ่ ให้
งำนทั้งหมดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มที่
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็น ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรดูแลสุขภำพของผู้สูงอำยุและผู้ป่วยติดเตียง กำรจัดท ำ
แผน และกิจกรรมดูแลผู้สูงอำยุ
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะกรรมกำรของชมรมผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนธิ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกำรประเมินผลจะประเมินผลดำเนินกำรทุกเดือนจนสิ้นสุดโครงกำร
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ ย วกั บ เป้ ำหมำยของโครงกำรให้ค ณะท ำงำนได้ รับ ทรำบ วำงแผนงำน
มอบหมำยงำนให้กับผู้รับผิดชอบ
2) ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
จัดกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง
3) สรุปผลกำรดำเนินงำนรำยงำนสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่รับทรำบ
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
ีีีี 1) กำรทำงำนด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ เพื่อให้แก้ไขปัญหำสังคมของผู้สูงอำยุมีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่อง
ควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ และกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อร่วมทำงำนดูแลผู้สูงอำยุ
2) กำรทำให้ผู้สูงอำยุเห็นคุณค่ำของตนเองและรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งไม่เป็น
ภำระกับลูกหลำนต่อไป เช่น กำรถ่ำยทอดภูมิปัญหำให้แก่เด็กรุ่นหลัง
3) กำรต่อยอดกำรทำงำนดูแลผู้สงู อำยุของเครือข่ำย ให้ควำมรู้แก่ทุกเครือข่ำยและส่งเสริมให้จดรับรอง
เป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์เพื่อมีงบประมำณในกำรทำงำนเรื่องผู้สูงอำยุในพื้นที่ของตนเอง และเชื่อมกำรทำงำนกับทุก
หมู่บ้ำน
4) กำรทำงำนจิตอำสำเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ควรมี
กำรดำเนินกำรค้นหำผู้ป่วยที่เ ป็นผู้สูง อำยุและให้ก ำรดูแลอย่ำงเหมำะสมกับผู้สูง อำยุ และควรทำงำนที่เ ชื่อมโยงกับ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล และจิตอำสำ

-๖๐4.ีการติด ตามประเมิ นผลโครงการเป็ นระยะีๆีและได้ นามาปรับ ปรุงการท างานระหว่ า งดาเนิ น
โครงการก่อนสิ้นสุดโครงการี
ผู้ประเมิน คือ คณะกรรมกำรชมรมผู้สูงอำยุตำบลบ้ำนธิ
4.1 กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และปัญหำอุปสรรคระหว่ำงดำเนินโครงกำร
4.2 กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
1) เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุในพื้นที่ 20 หมู่บ้ำน
2) เพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงำนกำรดูแลผู้สูงอำยุในระดับหมู่บ้ำนและระดับตำบล
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียงได้รับกำรดูแลสุขภำพกำย สุขภำพจิต สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
กับกำรอยู่อำศัย ทำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อำศัยอยู่ในบ้ำน
ทำให้ผู้สูงอำยุมีร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจร่ำเริงแจ่มใส มีสติปัญญำที่ดี ลดภำวะซึมเศร้ำและควำมเครียด จำนวน 20 หมู่บ้ำน
2) ครอบครัวให้ควำมสำคัญและเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุ และสำมำรถดูแลผู้สูงอำยุได้อย่ำงถูกวิธี ทำให้
ผู้สูงอำยุที่ป่วยติดเตียงได้รับกำรดูแลที่ดีและมีโอกำสกลับมำใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่ง
3) ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว
4) เกิดเครือข่ำยแกนนำในกำรดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงครบวงจร (ด้ำนดูแลรักษำสุขภำพทำงกำย จิตใจ) และ
มีกำรพบปะแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็น และมีเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำให้แก่คนรุ่นหลัง
5) ชุมชนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน
6) เกิดชมรมผู้สูงอำยุในพื้นที่ตำบลบ้ำนธิ จำนวน 20 หมู่บ้ำน ซึ่งได้จดรับรองเป็นองค์กรสำธำรณ ประโยชน์แล้ว
เพื่อทำงำนดูแลผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำนของตน และขับเคลื่อนงำนผู้สูงอำยุในระดับหมู่บ้ำนและตำบล
7) เกิดกำรขยำยเครือข่ำยทำงำนด้ำนดูแลผู้สูงอำยุไปยังตำบลห้วยยำบ
8) เกิดกำรบูรณำกำรของภำคีเครือข่ำยในพื้นที่ตำบลบ้ำนธิเ พื่อดูแลผู้สูงอำยุ เช่น วัด โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จิตอำสำ เป็นต้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีี9)ีควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ลูกหลำนพร้อมในกำรดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 130 คน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
๑) กลุ่มเป้ำหมำยนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยติดเตียง
ในครอบครัว และชุมชน
2) เกิดแผนกำรทำงำนร่วมกันในกำรดูแลผูส้ ูงอำยุใน 20 หมู่บ้ำน ของตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ
จังหวัดลำพูน
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ีต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง

-๖๑ลำดับที่
1

2

๓

๔
๕

๖

กลุ่มเป้ำหมำยหลัก

กลุ่มเป้ำหมำยรอง
ครอบครัว/ชุมชน
ครอบครั ว ให้ ค วำมส ำคั ญ และ
เห็ น คุ ณ ค่ ำ ของผู้ สู ง อำยุ และ
สำมำรถดูแลผู้สูงอำยุได้อย่ำงถูก
วิธี ท ำให้ผู้สูงอำยุที่ป่ วยติดเตีย ง
ได้ รั บ กำรดู แ ลที่ ดี แ ละมี โ อกำส
กลับมำใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งหนึ่ง

ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนธิ/เครือข่ำย
เกิ ด เครื อข่ ำยแกนน ำในกำรดู แ ลผู้ สู ง อำยุ อย่ ำง
ครบวงจร (ด้ำ นดูแ ลรัก ษำสุข ภำพทำงกำย
จิต ใจ) และมีก ำรพ บป ะแลกเป ลี ่ย นควำม
คิด เห็น และมีเ วทีถ ่ำ ยทอดควำมรู้ภ ูมิป ัญ ญำ
ให้แก่คนรุ่นหลัง

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง
ได้ รับ กำรดู แ ลสุ ขภำพกำย สุ ข ภำพ
จิ ต สภำพแวดล้ อมที่ เหมำะสมกั บ
กำรอยู่อำศั ย ท ำให้ กลุ่ มเป้ ำหมำย
ได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุที่ ป่วยด้ วยโรคเรื้ อรังที่อำศั ย
อยู่ ในบ้ ำน ท ำให้ ผู้ สู งอำยุ มีร่ ำงกำย
แข็ งแรง จิ ต ใจร่ ำเริ งแจ่ มใส มี ส ติ ปั ญ ญำที่ ดี ลดภำวะซึ ม เศร้ ำ และ
ควำมเครียด จำนวน 20 หมู่บ้ำน
กำรท ำให้ผู ้ส ูง อำยุเ ห็น คุณ ค่ำ ของ ควำมสั มพั นธ์ ในครอบครั วดี ขึ้ น ชุมชนเกิ ด ควำมตระหนั กและให้ ค วำมส ำคั ญ ใน
ตนเองและรู ้จัก ใช้เ วลำว่ำ งให้เ กิด ลู กห ล ำน พ ร้ อม ใน กำร ดู แ ล กำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน
ประโยชน์ต ่อสัง คม รวมทั ้ง ไม่เ ป็น ผู้สูงอำยุในครอบครัว
ภำระกับลูกหลำนต่อไป
เกิ ด ชมรมผู้ สู งอำยุ ในพื้ นที่ ต ำบลบ้ ำนธิ จำนวน
20 หมู่บ้ำน ซึ่งได้จดรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์แล้วเพื่อทำงำนดูแลผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน
ของตน และขับ เคลื ่อ นงำนผู ้ส ูง อำยุใ นระดับ
หมู่บ้ำนและตำบล
เกิดกำรขยำยเครือข่ำยทำงำนด้ำนดูแ ลผู้สูงอำยุ
ไปยังตำบลห้วยยำบ
เกิด กำรบูร ณำกำรของภำคีเ ครือ ข่ำ ยในพื ้น ที่
ตำบลบ้ำนธิเพื่อดูแลผู้สูงอำยุ เช่น วัด โรงเรีย น
อ ง ค ์ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ว น ท ้อ ง ถิ ่น เท ศ บ ำ ล
โรงพยำบำลส่ง เสริม สุข ภำพต ำบล จิต อำสำ
เป็นต้น
ชุมชนมีสภำพสังคมที่เอื้ออำทร ให้ควำมสำคัญ
และเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำกขึ้น รวมทั้งพร้อม
ที่จะให้กำรดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติด
เตียง

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1. ปัญหำผูส้ ูงอำยุ ผู้พกิ ำร และผูป้ ว่ ยติดเตียง ที่ป่วยเรือ้ รังได้รับควำมสำคัญ ครอบครัวและ
ชุมชนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลกลุม่ เป้ำหมำยดังกล่ำว
2 ผู้สูงอำยุ ผูพ้ ิกำร และผูป้ ่วยติดเตียง มีสุขภำพกำย จิตใจ อำรมณ์ ดีขึ้น ทำให้ลด
ควำมเครียด ภำวะซึมเศร้ำ

-๖๒3. ชุมชนมีสภำพสังคมที่ เอื้ออำทร ให้ควำมส ำคัญ และเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุคนพิ กำร และ
ผู้ป่วยติดเตียงมำกขึ้น รวมทั้งพร้อมที่จะให้กำรดูแลผู้สูงอำยุ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ี
1. ชุมชนมีส ภำพสังคมที่เอื้ออำทร ให้ควำมสำคัญ และเห็นคุณค่ำของผู้สูงอำยุมำกขึ้น รวมทั้ ง
พร้อมที่จะให้กำรดูแลผู้สูงอำยุ
2. ตอบสนองนโยบำยในกำรรองรับกำรเป็นสังคมผูส้ ูงอำยุ
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง ได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงถูกวิธี ทำให้สุขภำพของกลุ่มเป้ำหมำยดีขึ้น
ด้ำนกำรป้องกัน
1. ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยติดเตียง มีสุขภำพกำยและจิตใจดีขึ้น ทำให้เกิดควำมะเครียด และโรคซึมเศร้ำ
2. เกิดกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันในกำรดูแลกลุ่มเป้ำหมำยใน 20 หมู่บ้ำน และระดับตำบล
3. เกิดรูปแบบกำรเยี่ยม ดูแลผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยติดเตียง อย่ำงต่อเนื่องและเป็นวัฒนธรรม
โดยทำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1. ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2. ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3. นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4. นโยบำยจังหวัด
5. นโยบำยตำมพระรำชบัญญัติ พ.ศ.2546 และแผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2564)
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุ
มูลนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุแห่งประเทศ
ไทย
วัด

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. ให้คำแนะนำในกำรเขียนโครงกำร
เพื่อขอรับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
2. สถำนที่ทำงำนและจัดประชุมำของ
ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนธิ
3. ให้คำแนะนำปรึกษำ

-๖๓ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุ
มูลนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุแห่งประเทศ
ไทย
วัด
สภำเด็กและเยำวชนตำบลบ้ำนธิ
อำสำสมัคร
เทศบำล
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
เครือข่ำยใน 20 หมู่บ้ำน
โรงเรียน
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริม
อำชีพผู้สูงอำยุ
มูลนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุแห่งประเทศ
ไทย
วัด
สภำเด็กและเยำวชนตำบลบ้ำนธิ
อำสำสมัคร
เทศบำล
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
เครือข่ำยใน 20 หมู่บ้ำน
โรงเรียน

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1.สนับสนุนงบประมำณ
2.วิทยำกรให้ควำมรู้กำรดูแลผู้สูงอำยุ
3.งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุ
4.กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร
5.กำรเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อ
ดูแลสุขภำพกำยใจ และ
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
6.จิตอำสำที่ลงพื้นที่เพื่อดูแล
กลุ่มเป้ำหมำย

1.งบประมำณสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุ
2.กำรเยี่ยมบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อ
ดูแลสุขภำพกำยใจ และ
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย
3.จิตอำสำที่ลงพื้นที่เพื่อดูแล
กลุ่มเป้ำหมำย

-๖๔10.2ีม การสนั บ สนุ นจากองค์ ก รภาคเอกชนีองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นีหรือ หน่ ว ยงานต่ า งีๆี
ต่อเนื่อง
ศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ มูลนิธิพัฒนำงำนผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย วัด ี
สภำเด็กและเยำวชนตำบลบ้ำนธิ อำสำสมัคร เทศบำล สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพ เครือข่ำยใน 20 หมู่บ้ำน
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน อำสำสมัคร เป็นต้น
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
กิจกรรมำยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ
มีกำรทำงำนดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง ใน 20 หมู่บ้ำน อย่ำงต่อเนื่องโดยภำคีเครือข่ำย
และชมรมผู้สูงอำยุใน 20 หมู่บ้ำน
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีี 11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในรูปแบบกระบวนกำรทำงำน เป็นทีมและกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน
11.2 มการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
- ผู้บริหำรของชมรมผู้สงู อำยุบ้ำนธิให้ควำมสำคัญต่อกำรดูและและสร้ำงสวัสดิกำรสังคมให้กับสมำชิก
และคนในชุมชน
- ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด]er^o
- เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเรื่องกำรดูแลสุขภำพของผู้สู งอำยุและผู้ป่วยติดเตียง กำรจัดท ำ
แผน และกิจกรรมดูแลผู้สูงอำยุ
- ภำคีเครือข่ำยที่ให้กำรสนับสนุนทั้งด้ำนงบประมำณ สถำนที่ วิชำกำร วิทยำกร เอกสำรส่งเสริม
ควำมรู้ เป็นต้น
- กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทัง้ ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมำชิกปิ๊กมำดี
คนในชุมชน
- กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรทำงำนอย่ำงคุ้มค่ำ
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการีและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
- กำรพัฒนำกำรทำงำนเครือข่ำยในเรื่องของผูส้ ูงอำยุ
- กำรขับเคลื่อนงำนผูส้ ูงอำยุในระดับหมู่บ้ำนและตำบล

------------------------------๖๕-

๖.ีโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยดนตร
หน่วยงานีีองค์กรโฮงเฮียนผู้สงู อำยุพะเยำ จังหวัดพะเยำ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
1.ีความเป็นมา
จังหวัดพะเยำมีประชำกรประมำณ 675,624 คน (ปี 2554) และมีประชำกรที่อำยุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 18
ของประชำกรทั้งหมดนับว่ำเป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้ำสู่สังคมสูงอำยุแล้ว ดังนั้น กำรจัดบริกำรและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ จึงเป็นภำรกิจสำคัญประกำรหนึ่งของจังหวัด ที่จะร่วมกันทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน
ในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำบริกำรและกิจกรรมให้สำมำรถรองรับสถำนกำรณ์สังคมสูงอำยุของจังหวัดได้
โฮงเฮียนผู้สูงอำยุพ ะเยำ 1เป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์องค์ก รหนึ่งที่ ได้ตระหนักต่อปัญ หำนี้และได้เริ่ม
ดำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำทำงภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรดูแลตนเอง ทั้งด้ำนกำย ใจ และสังคม รวมทั้งปลูกฝัง
วัฒนธรรมอันดีงำมให้กับเยำวชนด้ำนกำรดูแลบุพกำรีเมื่อเข้ำสู่วัยชรำอีกด้วย โดยเมื่อเปิดโฮงเฮียนผูส้ ูงอำยุ มีผู้สูงอำยุและ
คนวัยอื่นมำสมัครเป็นนักเรียนถึง 350 คน กิจ กรรมเด่นของโฮงเฮียนผู้สูงอำยุพ ะเยำ คือกำรนำแนวคิดดนตรีบ ำบัด
(music therapy )มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญ หำสุขภำพผู้สูงอำยุ เฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเสี่ยงต่อภำวะโรคสมองเสื่อม
และโรคภำวะทำงจิต โดยนำดนตรีอังกะลุงมำเป็นเครื่องมือพัฒนำผู้สูงอำยุดังกล่ำวข้ำงต้น ต่อมำนำยพัฒนำ สุขเกษมได้
พัฒนำโน้ตสัญลักษณ์มือเป็นของตนเองขึ้นมำ (ประยุกต์จำกสัญลักษณ์มือของ ซอลทำน โคดำล์ย(Zoltan Kodaly)นัก
ดนตรีช ำวฮั ง กำรี)โดยออกแบบให้ ส ะดวกและเหมำะสมกั บ กำรน ำไปใช้ กั บ ผู้ สู ง อำยุ ต่ อมำได้ นำไปจดลิข สิ ท ธิ์ชื่ อ
“นวัตกรรมการเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาความทรงจาด้วยดนตรีการเล่นดนตรอังกะลุงโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือ(โค
ดาย)ี(ทะเบยนลิขสิทธิ์เลขท่ีส.7871ีพ.ศ.ี2553)
จำกกำรดำเนินงำนในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ นอกจำกควำมสนใจของผู้สูงอำยุ หน่วยงำนภำครัฐและชุมชนจะมี
เพิ่มขึ้นก็ตำม 2 แต่ยังพบปัญหำอุปสรรคหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรไม่สำมำรถสนองต่อควำมต้ องกำรในกำร
แก้ไขปัญหำและพัฒนำผู้สูงอำยุได้ทุกกลุ่ม ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรที่สำคัญคือ กำรแสดงแต่ละครั้งต้องเคลื่อนย้ำยเครื่อง
ดนตรีอังกะลุงซึ่งมีขนำดใหญ่และมีจำนวนหลำยชิ้นเป็นเรื่องยุ่งยำก เครื่องดนตรีหลำยรำง มีขนำดและน้ำหนักมำกไม่
เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและมีรำคำแพง ทำให้ไม่สำมำรถที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้สูงอำยุได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนั้นจำก
กำรขยำยเครือข่ำยไปทั่วจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ ในภำคเหนือ จึงมีควำมจำเป็นต้องพัฒนำวิทยำกรแนะนำให้สำมำรถนำ
ดนตรีไปขยำยในพื้นที่ต่ำงๆ ต่อไป
จำกกำรริเริ่ม กำรพั ฒ นำกิ จ กรรม กำรขยำยเครือข่ำย และสภำพปัญ หำที่ ป ระสบ จึง ไปสู่ก ำรพัฒ นำ
ปรับปรุง และแก้ไขกิจกรรมผ่ำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุด้วยดนตรีเพื่อรองรับกำรเข้ำ
สู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ต่อไป
1จั ด ตั้ ง ปี

2552 โดยนำยพั ฒ นำ สุ ข เกษม เป็ น แกนนำหนึ่ ง ผู้ ก่ อตั้ ง และจดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก รสำธำรณประโยชน์ เมื่ อ ปี 2 553
ตั้งอยู่เลขที่ 234 หมู่ 1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
2มีกำรขยำยเครือข่ำยโฮงเฮียนผู้สูงอำยุพะเยำไปเป็น 58 ศูนย์ (2557)

-๖๖2.ีวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่ อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ออกแบบสร้ำงเครื่องดนตรีจำกขยะหรือวัส ดุในท้องถิ่น เพื่อใช้ใน
กิจกรรมพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุ
2.2 เพื่อสร้ำงวิทยำกรแกนนำให้สำมำรถใช้โน้ตสัญลักษณ์มือกับเครื่องดนตรีที่สร้ำงขึ้นใหม่
2.3 เพื่ อ เสริม ทั ก ษะควำมสำมำรถของวิท ยำกรให้ส ำมำรถจัดกิ จ กรรมพั ฒ นำสุขภำวะของผู้สูงอำยุใน
สถำนกำรณ์ที่เป็นจริงได้
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมด จำนวน 108,380 บำท ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคม สำนักปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปี 2558
4.ีกลุ่มเป้าหมายีและพื้นท่ดาเนินการ
4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอำยุและอำสำสมัครในชุมชน ที่พอจะมีควำมรู้และควำมสำมำรถใช้เครื่องมืองำนประดิษฐ์ /งำน
ช่ำง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก สำมำรถเป็นผู้นำกิจกรรมได้และพร้อมที่จะเป็นอำสำสมัคร โดยขอควำมร่วมมือ
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 องค์กร คัดเลือกมำองค์กร ละ 5 คน รวม 40 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการ
- พื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
- สถำนที่อบรม วัดโพธำรำม ตำบลถ้อยศรี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยำ
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินการ
ีีีีีีีี
เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำของผูส้ งู อำยุได้อย่ำงเป็นรูปธรรม นำยพัฒนำ สุขเกษม ได้ออกแบบสร้ำงเครื่องดนตรี
จำกขยะขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ในงำนพั ฒ นำสุข ภำวะทำงกำย ใจแก่ ค นทุ ก วัย อี ก ทั้ ง ยัง สำมำรถน ำไปใช้ ช่ว ยแก้ ไข
ข้อบกพร่องของผู้ป่วยภำวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง กล้ำมเนื้ออ่อนแรง และเสริมสร้ำงกล้ำมเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย โดยมี
กระบวนกำรดำเนินงำนดังนี้
5.1 ประชำสัมพั นธ์โครงกำรพัฒ นำศัก ยภำพแกนนำกำรพัฒ นำสุขภำวะผู้สูงอำยุด้วยดนตรีในที่ป ระชุม
ประจำเดือนของข้ำรำชกำรอำเภอแม่ใจ
5.2 เข้ำพบและขอควำมร่วมมื อ จำกนำยกองค์ก รบริห ำรส่วนท้ องถิ่นทั้ ง 8 ท่ ำน มอบหมำย /แต่งตั้ ง
เจ้ำหน้ำที่ดูแลและร่วมดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุด้วยดนตรี
5.3 ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่องค์กรท้องถิ่นในกำรคัดสรรบุคลำกร จำนวนท้องถิ่นละ 5 คน ตำมคุณลักษณะ
ที่กำหนด คือ มีจิตอำสำ อำยุไม่สูงจนเกิน ไป พอจะมีควำมรู้และควำมสำมำรถใช้เครื่องมืองำนประดิษฐ์ /งำนช่ำงอยู่บ้ำง
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออกและสำมำรถเป็นผู้นำกิจกรรมได้ เพื่อสร้ำงเป็นวิทยำกรแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะ
ผู้สูงอำยุด้วยดนตรี
5.4 ดำเนินกำรอบรมพัฒนำศักยภำพแกนนำกำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุด้วยดนตรี
5.4.1 กิจกรรมส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงเครื่องดนตรีจำกขยะหรือวัสดุในท้องถิ่น
(1) ดนตรี /มหัศจรรย์เสียงดนตรี
(2) ประเภทเครื่องดนตรี
(3) อังกะลุง เครื่องดนตรีเพื่อสุขภำพ

-๖๗(4) กำรวิเครำะห์ลักษณะเครื่องดนตรีและวิธีกำรใช้อุปกรณ์
(5) กำรออกแบบเครื่องดนตรีจำกขยะหรือวัสดุในท้องถิ่น
- แบ่งกลุ่มสร้ำงเครื่องดนตรีต้นแบบตำมมติของกลุ่ม
- นำเสนอขั้นตอนกำรสร้ำงและวิธีใช้
- ระดมสมองปรับปรุง /พัฒนำสร้ำงควำมสมบูรณ์ของเครื่องดนตรีต้นแบบ
- แบ่งกลุ่มมอบหมำยสร้ำงเครื่องดนตรีต้นแบบเสียงละ 10 ชิ้น
5.4.2 กิจกรรมสร้ำงวิทยำกรแกนนำ กำรเล่นดนตรีโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือ
(1) โน้ตดนตรี /โน้ตสัญลักษณ์มือและกำรนำไปใช้
(2) จังหวะดนตรี /กำรเคำะนับ และกำรนำไปใช้
(3) แบ่งกลุ่มเคำะนับจังหวะตำมโน้ตเพลงที่กำหนดให้
(4) โน้ตสัญลักษณ์มือ และกำรให้สัญญำณมือ
(5) แบ่งกลุ่มฝึกกำรให้สัญญำณมือ ตำมโน้ตเพลงที่ได้รับมอบหมำย
(6) ตัวแทนกลุ่มนำเสนอกำรให้สัญญำณมือ ตำมโน้ตเพลงที่กำหนด
(7) สรุปบทเรียน /ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข
5.4.3 กิจกรรมเสริมทักษะและควำมสำมำรถกำรนำเครื่องดนตรีไปใช้ในกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ
(1) ประชุมแกนนำวิทยำกรเพื่อซักซ้อมควำมเข้ำใจ สร้ำงข้อตกลง กำหนดปฏิทินปฏิบัติงำน
และแนวทำงปฏิบัติในงำนภำคสนำม
(2) วิทยำกรแกนนำประสำนงำน เจ้ำหน้ำที่องค์กรท้องถิ่นของตนเอง เพื่อ ทรำบวัตถุประสงค์
และกำหนดกำรจัดกิจกรรมภำคสนำมของวิทยำกรแกนนำ
(3) เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนผู้สูงอำยุแต่ละท้องถิ่นจัดผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน
ณ สถำนที่ๆ เหมำะสมในท้องถิ่นนั้นๆ
(4) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมภำคสนำมองค์กรปกครองท้องถิ่นละ 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง (ภำค
เช้ำสร้ำงเครื่องดนตรี ภำคบ่ำยกิจกรรมเล่นดนตรี)
5.4.4 ระยะเวลำดำเนินกำร
(1) กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ 1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2558
(2) แต่ละกิจกรรมมีปฏิทินปฏิบัติงำนดังนี้
กิจกรรมที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 เดือนมิถุนำยน
กิจกรรมที่5. 4.1วันที่ 2, 3 /9, 10 /16, 17 และ 28 กรกฎำคม 2558
กิจกรรมที่5. 4.2วันที่ 6, 7 /13, 14 และ 20 สิงหำคม 2558
กิจกรรมที่5. 4.3วันที่ 2-4 และ 7-11 กันยำยน 2558
กิจกรรมถอดบทเรียนวันที่15 กันยำยน 2558
(3) เปิดเรียนตั้งแต่เวลำ 08.30-16.00 น.
6.ีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
6.1 กำรคัดกรองหรือกำรกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำอบรมไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหำต่อกำรรับรู้และกำรนำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติให้ต่อเนื่อง

-๖๘6.2 กำรกำหนดหลักสูตร /เนื้อหำกำรอบรมที่ใช้กลุ่มเป้ำหมำยเดียวคือต้องทำทั้งเครื่องดนตรีและฝึกเป็น
วิทยำกรแกนนำ นอกจำกทำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำแล้ว ยังส่งผลต่อกำรนำควำมรู้ไปใช้เพื่อกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของ
หลักสูตร
6.3 ระยะเวลำกำรอบรมสั้นเกินไปและไม่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นฤดูฝน เป็นฤดูดำนำ
7.ีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
7.1 กำรจัดกำรเรื่องค่ำใช้จ่ำยของกองทุน
ได้มีก ำรดำเนินกำรด้ำนงบประมำณเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก องทุนส่ง เสริมกำรจัดสวัส ดิกำรกำหนด
โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรบริหำรโครงกำร (กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรแสวงหำควำมร่วมมือจำกเครื อข่ำย)
ได้ใช้งบประมำณขององค์กรเอง ส่วนงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนมีกำรนำไปใช้จ่ำยในกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม
อย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ
7.2 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
ใช้เทคนิคกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย โดยใช้เครือข่ำยหลัก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละคนได้ผ่ำนกำรประเมินศักยภำพด้ำนเครื่องมือ งำนประดิษฐ์ /งำนช่ำง
และผู้มีทักษะด้ำนดนตรี แต่เนื่องจำกเกณฑ์กำรคัดเลือกของแต่ละพื้นที่แตกต่ำงกัน จึงมีปัญหำด้ำนคุณสมบัติของผู้ร่วม
โครงกำรอยู่บ้ำง แต่โดยส่วนใหญ่มีควำมเหมำะสม
7.3 ช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม
จัดขึ้นเป็นช่วงๆ (สัปดำห์) ช่วงละ 2 วัน แบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจำกเป็นกิจกรรมที่ต้องอำศัยทักษะ
และกำรฝึกฝน จึงมีเวลำถ่ำยทอด-ทบทวน เป็นระยะๆ รวมเวลำ 4 เดือน
7.4 กำรกำหนดกิจกรรม
แบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ลักษณะดังนี้
1) กิ จกรรมสร้ำงเครื่อ งดนตรี เป็นกำรนำขยะหรือวัสดุในท้องถิ่นทำเป็นเครื่องดนตรีขนำดพกพำ
ประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อและสำมำรถนำไปใช้แทนเครื่องดนตรีที่ขำยทั่วไปได้
2) กิจกรรมสร้ำงวิทยำกรดนตรี ฝึกกำรเป็นวิทยำกรแก่สมำชิกที่เข้ำร่วมโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือ จังหวะ
และกำรเคำะ เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้อื่นและจะสำมำรถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้
3) กิจกรรมภำคสนำม มีกำรทดลองนำเครื่องดนตรีที่สร้ำงและทีมวิทยำกรที่อบรมแล้ว ไปใช้ในกำรพัฒนำ
สุขภำวะผู้สูงอำยุกลุ่มติดบ้ำน ติดเตียง และผู้ป่วยในโรงพยำบำล ผลกำรทดลองพบว่ำ สำมำรถดำเนินงำนได้ดี
4) กำรประชุมถอดบทเรียน โดยผู้ร่วมโครงกำรได้นำเสนอข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ
กระบวนกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เกิดบทเรียนรู้ที่เหมำะสม
5) จัดนิทรรศกำร เป็นกำรคืนข้อมูลสู่ชุมชน กำรเผยแพร่ และกำรสร้ำงควำมสนใจร่วม
7.5 ควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร
วิทยำกรเป็นผู้เชี่ยวชำญและพัฒนำกิจกรรมด้วยกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำตลอด ได้รับกำรยอมรับจำก
สังคมทั่วไป และผู้เข้ำรับกำรอบรมประเมินว่ำวิทยำกรมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่น และเชี่ยวชำญในระดับสูง
7.6 กำรประเมินผลโครงกำร
นอกจำกกำรประเมินผลโดยใช้แบบสอบถำมกับผู้เข้ำร่วมโครงกำรแล้ว (ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก)
ยังมีกำรประเมินโดยกำรทดลองไปแสดงในที่ต่ำงๆ และกำรนำไปใช้ในพื้นที่และขยำยเครือข่ำยเพิ่มขึ้นถึง 57 เครือข่ำย
มีกำรติดตำมประเมินผลเป็นระยะ ๆ และนำผลมำปรับปรุงกำรทำงำนระหว่ำงดำเนินโครงกำรก่อนที่โครงกำรจะสิ้นสุด

-๖๙จำกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรอบรมในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำพบว่ำ มีผู้เข้ำอบรมจำกสำนักงำนเทศบำล
ตำบลศรีถ้อย สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหล่ำ สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนใหม่ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่สุก
นำเอำควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกิจกรรมดนตรีสร้ำงสุขโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือไปใช้เพื่อกำรพัฒนำสุขภำวะให้กับผู้สูงอำยุ
ในตำบลตนเองได้ และอีกหนึ่งองค์กร คือ สำนักงำนเทศบำลตำบลรวมใจพัฒนำ มีกำรให้ผู้ผ่ำนกำรอบรมเป็นวิทยำกรจัด
กิจกรรมดนตรีสร้ำงสุขด้วยกำรเล่นเครื่องดนตรีจำกขยะร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น
ผลกำรประเมินจำกกำรนำไปใช้ประโยชน์ในทันทีที่จบกำรฝึกอบรม พบว่ำ ร้อยละ 62 ขององค์กรที่เข้ำ
อบรมได้นำเอำควำมรู้ที่ได้รับ นอกจำกจะเป็นกำรเพื่อพัฒ นำตนเองแล้ว ยังได้นำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒ นำสุขภำวะให้กั บ
ผู้สูงอำยุ และช่วยสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับขยะหรือจะพูดว่ำมีขยะเป็นมิตรก็ยังได้ “ดนตรสร้างสุขแค่
เพยงพอีก็เกินพอเพยง”
8.ีผลผลิตี(Output)ีผลลัพธ์ี(Outcome)ีและผลกระทบี(Impact)ีของโครงการ
8.1ีผลผลิตเกิดตำมเป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์
ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถสร้ำงเครื่องดนตรีจำกขยะได้รวม 8 รำยกำร โดยใช้อักษรย่อ ตรพ.
(ตำมรอยพ่อ) เป็นรหัสของเครื่องดนตรีชนิดต่ำงๆ ดังนี้
ตรพ.001 ชื่อว่ำรักและห่วงใย
เป็นเครื่องดนตรีเพื่อควำมสำมัคคีและ พัฒนำควำมจุของปอด
ทำจำกท่อ /ไม้ไผ่ เจำะรู คล้ำยขลุ่ยเสียงเดียว ใช้เป่ำ
ตรพ.002ชื่อว่ำใส่ใจช่วยเหลือ
เป็นเครื่องดนตรีเพือ่ พัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็กในเด็กปฐมวัย
ทำด้วยขวดปลำสติก มีทอ่ ต่อปำกขวด ใช้มือบีบให้มเี สีย
ตรพ.003ชื่อว่ำกูลเกื้อเอื้ออำทร เป็นเครื่องดนตรีเพือ่ กำรพัฒนำศักยภำพควำมจุของปอด
มีลักษณะเป็นท่อพีวีซี นำมำประกอบเป็น 5รำง (คล้ำยแคน)
มีขนำดใหญ่กว่ำฝ่ำมือผู้ใหญ่เล็กน้อย กำหนดเสียง 5เสียงใช้
เป่ำตำมตัวโน๊ต
ตรพ.004ชื่อว่ำไม่ย่อหย่อนสำมัคคี เป็นเครื่องดนตรีรำคำถูก เพือ่ กำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงวัย
ประกอบจำกขวดเปล่ำชนิดต่ำงๆ
ตรพ.005ชื่อว่ำมีจิตปรองดอง
เป็ นเครื่อ งดนตรี จ ำกวิถีชีวิ ตพื้ น บ้ำน สู่ง ำนพั ฒ นำสุข ภำวะ
ผู้สูง วัย มี ลัก ษณะเป็น กระบอกไม้ ไผ่ ผ่ำกลำง มี เ หล็ ก เสีย บ
ลูกตุ้มทำจำกเศษวัสดุพันสองข้ำงเพื่อให้ลูกกระทบ
ตรพ.006ชื่อว่ำไทยผองรู้อภัย
เป็นเครื่องดนตรีคู่ใจเด็กเลี้ยงควำย พัฒนำเป็นเสียงเบสส์ในวง
อังกะลุง ทำจำกท่อนกระบอกไม้ไผ่ขนำดใหญ่
ตรพ.007ชื่อว่ำ สุขใจทั่วหน้ำ
เป็นเครื่องดนตรีสร้ำงสุข สร้ำงพลังใจ ผู้ป่วยติดบ้ำนติดเตียง
ประกอบจำกแกลลอนพลำสติก และขวดพลำสติก ใช้เป่ำให้มี
เสียง
ตรพ 008 ชื่อว่ำมวลประชำอุ่นใจ อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ

-๗๐8.2ีผลลัพธ์เกิดกำรจัดสวัสดิกำรสังคมต่อกลุ่มเป้ำหมำย
หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำร กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรวมกลุ่มในกำรประดิษฐ์เครื่องดนตรีจำกขยะ และในปัจจุบัน
ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ มีหลำยองค์กรที่ร่วมพัฒนำกิจกรรมดนตรี และสร้ำงเครื่องดนตรีจำกขยะ นอกจำกนี้ยังมีกำรเผยแพร่
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และขยำยผลไปยังตำบลอื่น ๆ ทั้งในจังหวัด และต่ำงจังหวัด เพื่อเป็นกำรรณรงค์กำรใช้วัสดุเหลือใช้ให้
เกิดประโยชน์ และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับขยะโดยนำมำใช้เพื่อพัฒนำสุขภำวะของกลุ่มเป้ำหมำยหลำกหลำยกลุ่มวัย
8.3ีผลกระทบที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
- กลุ่มเป้ำหมำยหลัก/กลุ่มเป้ำหมำยรองของโครงกำรซึ่งคือผุ้สูงอำยุทั้งที่เป็นกลุ่มที่พึ่งพิงตนเองได้ และ
ผู้ทึ่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น และ ครอบครัว มีกำรตระหนักต่อกำรพัฒนำ ฟื้นฟูสุ ขภำวะผู้สูงอำยุในครอบครัวมำกยิ่งขึ้น และเกิด
กำรเรียนรู้ว่ำสุขภำวะสำมำรถ สร้ำง ฟื้นฟู และพัฒนำขึ้นได้ด้วยควำมร่วมมือของชุมชน
- สภำพปัญหำในชุมชน และจังหวัด เฉพำะอย่ำงยิ่งที่เกี่ยวกับผู้สูงอำยุ ได้รับกำรใส่ใจ ทั้งจำกตัวผู้สูงอำยุเอง
ในกำรพัฒนำศักยภำพ และใช้ศักยภำพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เกิดควำมเอื้ออำทรต่อผู้อื่น และทั้งจำกสมำชิก
ในชุมชน ที่เกิดกิจกรรมร่วมกัน นอกจำกนั้นในชุมชนเกิดกำรเห็นคุณค่ำของวัสดุเหลือใช้และขยะมำกยิ่งขึ้น
- ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมรู้สึก โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก เพรำะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมสุข
จำกกำรร่วมกิจกรรมดนตรีสร้ำงสุข และกำรทำอุปกรณ์ที่สร้ำงขึ้นเอง ปัญหำทำงสังคมที่เกิดจำกผู้สูงอำยุในเรื่องของภำวะ
ซึมเศร้ำ กำรถูก ทอดทิ้ งอยู่ตำมลำพัง ลดลงเนื่องจำกผู้สูงอำยุได้ม ำเข้ำร่วมโครงกำรนี้ และยังสำมำรถถ่ำยทอดไปยัง
ต่ำงจังหวัด และชุมชนใกล้เคียงที่ให้ควำมสนใจอีกด้วย
8.4ีผลกระทบเชิงนโยบายของจังหวัดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเอำควำมรู้ในเรื่องกำรจัดกิจกรรมดนตรีสร้ำงสุขโดยใช้สัญลักษณ์มือไปใช้
เพื่อพัฒนำสุขภำวะให้กับผู้สูงอำยุในตำบลของตนเอง นอกจำกนี้ยังได้รับงบประมำณในกำรจัดตั้งเพื่อบริหำรโครงกำร
9. ประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาชุมชนีสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
- สำมำรถแก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน และพัฒ นำในกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้ 1) กลุ่มที่มีภำวะเสี่ยงโรคหอบหืด
ได้มำเป่ำเล่นดนตรีร่วมกับหมู่คณะอย่ำงมีควำมสุข และได้รับกำรบริหำรควำมจุของปอด 2) กลุ่มเด็กเล็ก ช่วยพัฒ นำ
กล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและช่วยสร้ำงสมำธิได้ 3) กลุ่ม ผู้สูง อำยุ เครื่องดนตรีบำงชิ้นทำให้ได้เ ล่ำเรื่องรำววิถี
ชีวิต แต่โบรำณ เป็นกำรกระตุ้น ควำมทรงจ ำ ช่วยพัฒ นำศักยภำพของสมอง ช่วยชะลอควำมจำเสื่อมได้ 4) กลุ่ม อสม.
มีเครื่องดนตรีที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือสร้ำงพลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
- เครื่องดนตรีจำกขยะเป็นนวัตกรรมทำงดนตรีที่ช่วยลดปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมด้ำนขยะ เป็นเครื่อง
ดนตรีที่เพิ่มมูลค่ำให้กับขยะ สำมำรถช่วยสร้ำงควำมสุขให้คลำยควำมเหงำเศร้ำซึมได้ ช่วยพัฒนำศักยภำพของสมองให้
แข็งแรงขึ้น ช่วยชะลอกำรป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ ช่วยฟื้นฟูและพัฒนำควำมจุ ของปอด แก้ไขโรคภำวะ
ปอดอุดตันเรื้อรังได้ ช่วยสร้ำงสังคมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
10.ีความร่วมมือ/ต่อเนื่อง/ความยั่งยืนของโครงการ
10.1ีการมส่วนร่วม/การสร้างเครือข่าย
- เกิดกำรทำ MOU กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำล กำรทำงำน
ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่

-๗๑- มีกำรสร้ำงวิทยำกรแกนนำให้สำมำรถใช้โน้ตสัญลักษณ์มือกับเครื่องดนตรีที่สร้ำงขึ้นใหม่ โดยใช้
ห้องเรียนทำงไกลในศูนย์กำรดนตรีสร้ำงสุข
10.2ีมส่วนราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีต่อเนื่อง
- หลังจำกเสร็จสิ้นโครงกำรกลุม่ เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ระชำสัมพันธ์
ให้กับ กลุ่มเป้ำหมำยในพื้ นที่ และยังมีก ำรสร้ำงเครือข่ำยให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก เล็ก เพื่อนำไปพัฒ นำสุขภำวะเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
10.3ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการอย่างชัดเจน เช่น แผนกำรทำงำนต่อภำยหลัง
สิ้นสุดโครงกำรงบประมำณที่สนับสนุนกำรทำกิจกรรมหลังโครงกำรสิ้นสุด หน่วยงำนหรือผู้ดำเนินกำรต่อภำยหลังสิ้นสุด
โครงกำร เป็นต้น เช่น มีกำรนำไปบรรจุไว้ในแผนของท้องถิ่น/เทศบัญญัติ
11.ีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์/นวัตกรรม
11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มีสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางาน
องค์กรมีกิจกรรมเด่น คือ นวัตกรรมกำรเสริมสร้ำงสมำธิและพัฒนำควำมทรงจำด้วยดนตรี เป็นกิจกรรม
กำรเล่นดนตรีอังกะลุง โดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือ (โคดำย) ซึ่งนำไปจดลิขสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นนวัตกรรม
ทำงดนตรีที่ นอกจำกจะสร้ำงควำมปกติสุขทำงกำย อำรมณ์ สังคม ปัญ ญำแล้ว ยัง เสริม สร้ำงสติ สมำธิ และพัฒ นำ
ศักยภำพของสมอง ช่วยฟื้นฟูควำมทรงจำและช่วยชะลอภำวะควำมจำเสื่อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.2ีีมการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี(กำรใช้อะไรที่ท ำ
ให้เรำประสบควำมสำเร็จ) เช่น กำรสื่อสำร เครื่องมือทุ่นแรง เป็นต้น
ต่อมำมีควำมเห็นว่ำเครื่องดนตรีอังกะลุงมีขนำดใหญ่และรำคำแพง จึงออกแบบสร้ ำงเครื่องดนตรี
ขนำดพกพำ โดยใช้เศษวัสดุและวัสดุในท้องถิ่นสร้ำงขึ้น เป็นเครื่องดนตรีแบบพอเพียง เครื่องดนตรีบำงชนิดรำคำไม่ถึงหนึ่งบำท
แต่มีป ระสิท ธิภำพด้ำนส่งเสริม สุขภำวะได้เช่นเดียวกั บอังกะลุงที่มี รำคำแพงกว่ำหลำยร้อยเท่ ำ และหำกนวัตกรรมนี้
แพร่หลำยออกไปให้กว้ำงไกลขึ้น มีเครือข่ำยร่วมคิดสร้ำงเครื่องดนตรีจำกขยะมำกขึ้นก็จะสำมำรถช่วยลดปัญหำขยะลงได้
ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่ำให้ขยะได้อีกมำกมำย
12.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางาน
12.1ีผู้นาีการบริ หารจัดการีวัฒนธรรมีการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญ ญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการีและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
- โฮงเฮียนผู้สูงอำยุพ ะเยำ ในฐำนะผู้รับ ผิดชอบโครงกำร องค์ก รก่ อตั้ง ขึ้นมำเมื่ อปี พ.ศ.2552
หลังจำกผู้ก่อตั้ง คือ นำยพัฒนำ สุขเกษม เกษียณอำยุรำชกำร จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะใช้เวลำว่ำงหลังเกษียณทำงำนแทนคุณแผ่นดิน
แนวคิดแต่แรกนั้นเพี ยงเพื่ อกระตุ้นองค์กรภำครัฐและท้ องถิ่นให้ตระหนักและเตรียมรับ มื อกั บปัญ หำสังคมผู้สูงอำยุ
ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กิจกรรมดีเด่นขององค์กรก็คือ ดนตรีสร้ำงสุขภำวะให้ผู้สูงวัย ด้วยคิดว่ำเครื่องดนตรีที่ใช้อยู่คือ
อังกะลุงมีขนำดใหญ่และรำคำแพง จึงออกแบบสร้ำงเครื่องดนตรีขนำดพกพำที่มีรำคำถูกและมีประสิทธิภำพใกล้เคียงกัน
และเครื่องดนตรีที่สร้ำงบำงชนิดยังสำมำรถใช้พัฒนำสุขภำวะผู้สูงวัยได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพยิ่งกว่ำอังกะลุงที่ใช้อยู่ด้วย
ด้วยเหตุผลนี้จึงตั้งชื่อชุดเครื่องดนตรีเหล่ำนี้ว่ำ “นวัตกรรมเครื่องดนตรีแค่พอเพียงก็เกินพอ” ใช้รหัสเครื่องดนตรี ตรพ.001
ต่อเนื่องกั นเรื่อยมำ ปัจจุบันมี ถึง ตรพ.008 (ตรพ. ย่อมำจำก ตำมรอยพ่อ ตำมหลัก ปรัชญำเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระรำชำ”

-๗๒13.ีมการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นต่อไปี
สำนักงำนกองทุ นสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ร่วมกับ คณำจำรย์ คณะครุศำสตร์ ภำควิชำกำรดนตรี จำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มำถอดบทเรียนกำรจัดกิจกรรมดนตรีส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุ ซึ่งงำนวิจัยเสร็จสิ้นในเดือน
เมษำยน 2561 หลังจำกงำนวิจัยแล้วเสร็จมี กำรจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกิจกรรมดนตรีส่งเสริม สุขภำวะเผยแพร่ไปยัง
เครือข่ำยอื่นๆ ซึ่งจะทำให้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภำวะผู้สูงวัยด้วยดนตรีเกิดประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำรสังคมในวงกว้ำง
มำกขึ้น
--------------------------------

-๗๓-

๗.ีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลก
โดย ชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่เกิดขึ้นของภำคประชำชนที่ต้องกำรทำงงำนจิต
อำสำในกำรค้นหำผู้เดือดร้อนและระดมควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำทำงสังคมทั้ง หมด
9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรสือ่ สำรให้คนในสังคมได้รับรู้และมีส่วนในกำรช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
คือ กำรจัดทำรำยกำรมุมชีวิต ซึ่งเผยแพร่ผ่ำนเอ็มเอสเอสเคเบิ้ลทีวีพิษณุโลกทุกวันจันทร์หลังข่ำว แต่เนื่องจำกสภำพปัญหำ
ทำงสังคมได้มีมำกขึ้นเช่น ครอบครัว แตกแยกและเป็นผู้ให้เด็กถูกทอดทิ้ง ผู้สูงอำยุต้องรับภำระในกำรดูแลเด็กแทนพ่อแม่
เด็กประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรหรือถูกละเมิดทำงเพศ สตรีและเด็กถูกกระทำควำมรุนแรงในครอบครัว หรือ
ปัญหำยำเสพติดที่แพร่ระบำดไปในหลำยพื้นที่ของชุมชน จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว เพี่อให้กำรทำงำนจิตอำสำของชมรม
จิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก สำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำสังคมที่มีจำนวนมำกขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น ดังนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องกำรพัฒนำเครือข่ำยและสมำชิกของชมรมให้มีควำมรู้เท่ำทันกับสภำพปัญหำสังคม
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และสำมำรถให้กำรช่วยเหลือแก่ผู้ประสบควำมเดือดร้อนได้ตรงกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น
เป้าประสงค์ของโครงการ
1) เครือข่ำยจิตอำสำได้รับรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนและนำไปสู่กำรชี้เป้ำเฝ้ำระวัง
และป้องกันปัญหำ รวมทั้งส่งต่อให้กบั หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2) เครือข่ำยจิตอำสำได้รับทรำบผลกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยทุกระดับทั้งกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ
กำรป้องกันแก้ไขปัญหำ และกำรฟื้นฟูผปู้ ระสบปัญหำเกิดจิตสำนึกของคนในสังคมในกำรมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำ
ทำงสังคมและผู้ด้อยโอกำสอันเนื่องจำกได้รับรู้จำกทำงสื่อสำรมวลชน
๓) เกิดเครือข่ำยจิตอำสำแพร่หลำยขึ้นในชุมชนในกำรร่วมมือกันช่วยเหลือดูและผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อน
และผู้ด้อยโอกำสร่วมกับภำครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เครือข่ำยจิตอำสำได้รบั ทรำบข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำทำงสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำไปสู่
กำรชี้เปำเฝ้ำระวังและป้องกันปัญหำ รวมทั้งส่งต่อให้กบั หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้เครือข่ำยจิตอำสำได้รับทรำบข้อมูลกำรติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยทุกระดับทั้งกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหำ กำรป้องกันแก้ไขปัญหำ และกำรฟื้นฟูผปู้ ระสบปัญหำ
2.3 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกกำรมีส่วนรวมของคนในสังคมในกำรร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
และผู้ด้อยโอกำสโดยอำศัยเครื่องมือทำงสื่อสำรมวลชน
2.4 เพื่อสร้ำงสังคมแห่งควำมเอื้ออำทรร่วมมือกันช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกำส โดยเกิดเครือข่ำยจิตอำสำแพร่หลำยขึ้นในชุมชน

-๗๔3.ีีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมด จำนวน 38,975 บำท โดยได้รับ กำรสนับ สนุนงบประมำณ
งบประมำณจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 34,500 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
1) สมำชิกชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลกจำก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 50 คน
(เนินมะปรำง เมืองพิษณุโลก ชำติตระกำร นครไทย บำงกระทุ่ม บำงระกำ พรหมรำม วังทอง และ วัดโบสถ์)
2) เจ้ำหน้ำที่ ที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรชมรมฯ จำนวน 15 คน
รวมจำนวน 65 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการ
โรงแรมเมย์ฟลำเวอร์ อำเภอพิษณุโลก
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนเมษำยน – กรกฎำคม 2560
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงาน
5.1 วิธการดาเนินงาน
1) จัดประชุม คณะกรรมกำร ร่วมกั บ เจ้ำหน้ำที่ ที่ เกี่ยวข้องของชมรมจิตอำสำพัฒ นำสังคมจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2) ประสำนสถำนที่ กลุ่มเป้ำหมำยวิทยำกร ก่อนจัดโครงกำร
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิ จ กรรมกำรให้ ควำมรู้เกี่ ยวกั บ แนวทำงกำรคัด เลือกผู้ ด้อยโอกำสทำงสัง คมและวิธีก ำรส่ งต่ อ
ผู้ด้อยโอกำสต่ำง ๆ ไปยังเครือข่ำยภำครัฐ หรือภำคประชำสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพเครือข่ำยและผู้สื่อข่ำวจิตอำสำโดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนข่ำวอย่ำง และกำรวิเครำะห์ข่ำวต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง
กิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรเขียนข่ำวและกำรวิเครำะห์ข่ำว
กิจกรรมกำรนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบกำรณ์ของเครือข่ำยและวิทยำกร
เป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้เครือข่ำยจิตอำสำนำควำมรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในกำรทำงำนต่อไป
4) ประสำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเพือ่ ลงนำมประจำตัวของจิตอำสำ
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
5) ประชุมเพื่อสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัด ประชุ ม คณะกรรมกำรกำรชมรมจิ ตอำสำพั ฒ นำสัง คมจัง หวัดพิ ษ ณุ โลก เพื่ อวำงแผนกำร
ดำเนินงำน สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
2) จัดรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย
- กำรให้ควำมรู้ กำรวิเครำะห์ข่ำว และกำรเขียนข่ำว
- ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข่ำว และกำรเขียนข่ำวและกำรเขียนข่ำว

-๗๕6) ปัญหำและอุปสรรค์และแนวทำงกำรแก้ไข ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนและแนวทำงแก้ไข
- งบประมำณในกำรดำเนินงำนมีจำกัด แก้ไขโดยกำรนำเครือข่ำยเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
โครงกำร เช่น สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ให้กำรสงเครำะห์แก่ผู้ด้อยโอกำส กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมทำงำนใน
พื้นที่ งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
- กำรลงพื้นที่เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบในพื้นที่ยังให้ควำม
ร่วมมือน้อย กำรแก้ไขปัญ หำ ของควำมร่วมมื อ ส ำนัก งำนพั ฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุ โลก
ประสำนงำนและสร้ำงควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรลงพื้นที่ของเครือข่ำยชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ใน 9 อำเภอ
7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ
1.ีการบริหารจัดการ
1.1ีีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้มีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมเงือ่ นไขที่ คณะอนุกรรมบริหำรกองทุนเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
จังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 34,500 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลังสิ้นสุด
จำนวน 85 คน (เกินเป้ำหมำยที่กำหนด คื อ 65 คน) ประกอบด้วยสมำชิกชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
จำก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก และเจ้ำหน้ำที่ ที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรชมรมฯคิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ
ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ย ๑ คน ต่อ 405.88 บำท/ต่อคน
ความคุ้มค่าท่เกิดขึ้น
๑) กำรทำงำนของสมำชิกจิตอำสำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๒) มีแผนกำรทำงำนที่ชัดเจน
๓) ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรช่วยเหลือ หรือส่งต่ออย่ำงทันท่ำวที
1.2ีีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกจำกอำสำสมัครซึ่งเป็นสมำชิกของชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
1.3 ช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติงำนของชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคม
จังหวัดพิษณุโลก
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
1) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรคัดเลือกผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและวิธีกำรส่งต่อผู้ด้อยโอกำสต่ำงๆ
ไปยังเครือข่ำยภำครัฐ หรือภำคประชำสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
เครือข่ำยและผู้สื่อข่ำวจิตอำสำโดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนข่ำวและกำรวิเครำะห์ข่ำวต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง
2) ฝึกปฏิบัติกำรเขียนข่ำวและกำรวิเครำะห์ข่ำว
๓) กำรนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบกำรณ์ของเครือข่ำยและวิทยำกรเป็นกำรต่อ
ยอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้เครือ ข่ำยจิตอำสำนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรทำงำนต่อไป
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เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ทำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมและด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับ ผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะกรรมกำรชมรมจิตอำสำพัฒ นำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม และผู้แทนสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
กำรประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปนี้
1) ประเมินผลจำกระดับควำมพึงพอใจที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
2) ประเมินผลจำกกำรมีเครือข่ำยเพิ่มขึ้นในกำรทำงำนจิตอำสำเพื่อให้กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส
และผู้ประสบปัญหำสังคมในพื้นที่ โดยเน้นให้กำรช่วยเหลือแก่ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม ปัจจุบันมีจิตอำสำ
ทำงำนใน 9 อำเภอ จำนวน 450 คน
3) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ในกำรทำงำนจิตอำสำและเข้ำใจถึงรำยละเอียดงำนที่ต้องปฏิบัติงำนใน
พื้นที่แต่ละพื้นที่ทั้ง 9 อำเภอ (เนินมะปรำง เมืองพิษณุโลก ชำติตระกำร นครไทย ปรำงกระทุ่ม บำงระกำ พรหมพิรำม วังทอง
และวัดโบสถ์)
4) มีกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรจำกเครือข่ำยมำยังชมรมจิตอำสำเพื่อหำแนวทำงกำรช่วยเหลือต่อไป
5) เกิดจิตสำนึกของคนในสังคมหรือในตัวผู้ทำงำนจิตอำสำในกำรมีส่วนร่วมมือดูแลผู้ประสบปัญหำสังคม
6) มี เครือ ข่ำยจิตอำสำสอดส่ อง ดู และ ด้ำนครอบครัวและบุ คคลที่ ได้รับ ควำมเดือดร้อนและ
ประสำนกำรให้ควำมช่วยเหลือในเบื้องต้นตั้งแต่บุคคลในพื้นที่ขึ้นมำระดับบนจนมีกำรช่วยเหลือที่มำกมำย
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
๒.๑ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรคัดเลือกผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและวิธีกำรส่งต่อผู้ด้อยโอกำสต่ำงๆ ไป
ยัง เครือข่ำยภำครัฐ หรือภำคประชำสังคม ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อ ย่ำงถูกต้องเหมำะสมและกำรสร้ำงเสริมศักยภำพเครือข่ำย
และผู้สื่อข่ำวจิตอำสำโดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรเขียนข่ำวและกำรวิเครำะห์ข่ำวต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้อง
2.๒ ฝึกปฏิบัติกำรเขียนข่ำวและกำรวิเครำะห์ข่ำว
๒.๓ กำรนำเนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบกำรณ์ของเครื อข่ำยและวิทยำกรเป็นกำรต่อยอด
องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบที่หลำกหลำย เพื่อให้เครือข่ำยจิตอำสำนำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรทำงำนต่อไป
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
๓.๑ วิธีกำรเชื่อมโยงกำรทำงำน 9 อำเภอ
๑) กำหนดแผนกำรทำงำนร่วมกันทั้ง 9 อำเภอ โดยร่วมคิดกำหนดแนวทำงกำรช่วยเหลือและส่งต่อ
Case ให้หน่วยงำนที่เกี่ยว แผนกำรทำงำนประจำปี ทั้งนี้ในกำรทำงำน มีชมรมจิตอำสำเป็นศูนย์กลำงในกำรทำงำน
๒) กำรระดมทุนเพื่อหำเงินทุนสนับสนุนกำรทำงำนของจิตอำสำในพื้นที่ 9 อำเภอ
๓.๒ กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องให้กำรช่วยเหลือ ประกอบด้วย
๑) ผู้รับ บริก ำรทำงสัง คมของกระทรวงกำรพัฒ นำสั งคมและควำมมั่ น คงของมนุษ ย์ โดยเน้ น
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคนพิกำร ผู้สูงอำยุ และเด็กและเยำวชน
๒) ผู้ด้อยโอกำนที่หน่วยงำนรัฐยังไม่ได้ให้กำรช่วยเหลือ

-๗๗3.๓ กำรคัดกรองผู้ประสบปัญหำทำงสังคมเบือ้ งต้นก่อนส่งให้สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สอบข้อเท็จจริง และดำเนินกำรช่วยเหลือ
๓.๔ กำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรกำรทำข่ำวประชำสัมพันธ์กำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
๓.๕ กำรพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนเป็นกำรขยำยเครือข่ำยในกำรทำงำน

รูป แบบแนวคิ ด กระบวนกำรปฏิ บั ติ ง ำนทำงชมรม โดยใช้ ห ลั ก คิ ด POAR 1. มี ก ำรวำงแผน
(planning) 2. กำรปฏิบัติ(Acting) 3. กำรสังเกต (Observing) 4. กระบวนกำรสะท้อนควำมคิด (Reflecting)
4.ีการติ ดตามผลประเมิ นผลโครงการเป็นระยะๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่า งดาเนิน
โครงการก่อนสิ้นสุดโครงการ
ผู้ประเมิน คือ ชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคมจังหวัดพิษณุโลก
4.1 กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และปัญหำอุปสรรคระหว่ำงดำเนินโครงกำร
4.2 กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) เครือข่ำยชมรมจิตอำสำและผู้สื่อข่ำวจิตอำสำเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 85 คน และได้นำควำมรู้ได้รับ
ไปใช้ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้ป ระสบปัญ หำทำงสัง คมโดยเน้นให้ก ำรช่วยเหลือแก่ ผู้ยำกไร้ ผู้พิก ำร ผู้ด้อยโอกำส
ทำงสังคม กำรวิเครำะห์ข่ำวและกำรเขียนข่ำวที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
2) เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรทำงำนเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงชมรม
จิตอำสำและเครือข่ำยใน 9 อำเภอ
3) เกิดฐำนข้อมูลผู้ประสบปัญหำในพื้นที่ 9 อำเภอ ที่เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลผู้ประสบปัญหำของ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (Social map หรือ Family data)
4) ประชำชนผู้ด้อ ยโอกำสหรือ ประสบปั ญ หำทำงสัง คมในพื้นที่ ที่ อ ยู่ในฐำนข้อมู ล (Social map หรือ
Family data) ได้รับกำรช่วยเหลือ
5) กำรเฝ้ำระวังปัญหำทำงสังคม ทั้ง 9 อำเภอ
6) เกิ ดกำรประชำสัมพันธ์กำรทำงำนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำสังคมร่วมกับ สำนักงำน
พัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จัง หวัดพิษณุโลกอย่ำงต่อเนื่อง เช่น สกู๊ ปชีวิตของครอ บครัวยำกจนที่ ไปเยี่ยม
แต่ละรำย เพื่อนำเสนอผ่ำนสถำนโทรทัศน์ เอ็มเอสเอส เคเบี้ล ทีวีพิษณุโลก อำทิตย์ละ 1 ครั้ง
7) เกิ ดแผนกำรท ำงำนของชมรมจิตอำสำที่ มี ควำมชัดเจนและสอดคล้องกั บ สถำนกำรณ์ ปัญ หำสังคม
ที่เกิดขึ้น โดยแผนกำรทำงำนแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

-๗๘๑. กำรช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน
เป็นกรณีที่พบ Case ที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือทันที เช่น สตรี หรือเด็กและเยำวชนถูกกระทำควำมรุนแรง
ในครอบครัว Case ที่ต้องได้รับ กำรรักษำพยำบำลอย่ำงเร่งด่วน กำรซ่อมแซมบ้ำนผู้ด้อยโอกำส เพื่อให้สำมำรถเข้ำอยู่
อำศัยได้ เป็นต้น
๒. กำรแก้ไขปัญหำในระยะยำว
เป็นกรณีที่ต้องให้กำรดูแลช่วยเหลือในระยะยำวเพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ในอนำคต เช่น ผู้พิกำร
๘) ประสำนงำนกับทุกภำคส่วนของรัฐ เพื่อระดมทุนงบประมำณช่วยเหลือผู้ยำกไร้และขำดแคลน
9) เกิดกำรระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นงบประมำณใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบ
ปัญหำทำงสังคม
8. ผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้น
8.1ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 85 คน
8.2ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ในกำรทำงำนจิตอำสำและมี ควำมชัดเจนในกำรทำงำนช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหำทำงสังคมใน 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
2) เจ้ ำหน้ ำที่ สื่ อ สำมำรถวิ เครำะห์ ข่ ำวและเขี ย นข่ำ วได้ ถู ก ต้อ งตรงกั บ ข้ อเท็ จ จริง ที่ เกิ ด ขึ้น และ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรทำงำนของชมรมจิตอำสำที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
3) เกิดกำรส่งต่อข้อ มูล ข่ำวสำรจำกชมรมจิตอำสำและเครือข่ำยมำยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำ
แนวทำงในกำรช่วยเหลือต่อไป
4) เครือ ข่ำยท ำงำนจิตอำสำและคนในสัง คมเกิ ดจิตส ำนึกในกำรที่ จะเข้ำมำมี ส่วนร่วมในกำรดูแล
ผู้ประสบปัญหำสังคม
5) เกิดกำรเผยแพร่กำรทำงำนจิตอำสำ ทำให้เกิดเครือข่ำยกำรทำงำนจิตอำสำเพิ่มขึ้นในพื้นที่
8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
๘.๓.๑ ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีีต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก

1. ซ่อมแซมบ้ำนผู้ด้อยโอกำส

เด็กและ
เยำวชน
(คน)
1

2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

-

3. มอบรถวิลแชร์ให้คนพิกำร

-

ภำรกิจ

กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์ระหว่ำง ปี 2560 – 2561
คน
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส สตรี
พิกำร
(คน)
(คน)
(คน)
ผลกำรช่วยเหลือหลังส่งต่อ
(คน)
4
3
ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรซ่อมแซมที่
อยู่อำศัย จำนวน 8 คน
990
499
199
มีควำมปลืม้ ปิติภำคภูมิใจและจะ
ไม่ย่อท้อต่อชะตำชีวิตและได้รับ
กำรช่วยเหลือ จำนวน 1,688 คน
4
1.ปลื้มใจและดีใจกับทำงชมรมทีมี
จิตสำธำรณะที่มอบควำมสุขให้
2. ผู้พิกำรสำมำรถนำรถวิลแชร์ไป

ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 4 คน

-๗๙-

เด็กและ
เยำวชน
(คน)
4. กำรส่ งต่อผู้ ประสบปัญ หำทำง
2
สั ง คมให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ช่วยเหลือ
ภำรกิจ

กลุม่ เป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์ระหว่ำง ปี 2560 – 2561
คน
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส สตรี
พิกำร
(คน)
(คน)
(คน)
ผลกำรช่วยเหลือหลังส่งต่อ
(คน)
2
1
ได้รับกำรช่วยเหลือจำกสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ในกำร
ดูแลควำมเป็นอยู่เบื้องต้น เช่น
เครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเงิน
ช่วยเหลือบำงส่วน จำนวน 5 คน
2
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมได้รับ
กำรรักษำพยำบำล จำนวน 2 คน

5. กำรส่ งต่อผู้ ประสบปัญ หำทำง
สั ง คม ให้ โ รงพ ยำบำลส่ ง เสริ ม
สุขภำพตำบล (รพสต.)
6. ผู้ ป ระสบปั ญ หำภั ย พิ บั ติ เช่ น
ภัยหนำว น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น

-

-

-

1

-

7 . กำรท ำงำนเพื่ อป ระ โย ช น์
สงเครำะห์ของชมรมจิตอำสำและ
เครือข่ำย

29

990

499

199

-

ได้รับกำรช่วยเหลือจำกสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และ
สำธำรณสุขจังหวัดแล้ว จำนวน
1 คน
มีผู้ได้รับประโยชน์จำกกำรทำงำน
จิตอำสำจำนวน 1,717 คน

๘.๓.๒ีกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีชุมชน
เกิดกำรเฝ้ำระวังปัญหำสังคมใน 9 อำเภอ ได้แก่ ปัญหำเด็กและเยำวชน กำรกระทำ
ควำมรุนแรงในครอบครัว ผู้สงู อำยุถูกทอดทิ้งและไม่ได้รบั กำรดูแล เป็นต้น

-๘๐ชมรมจิตอาสาและเครือข่ายีีและหน่วยงานรัฐท่เก่ยวข้อง
ผลกระทบต่อ
ชมรมจิตอาสาและเครือข่าย
หน่วยงานรัฐท่เก่ยวข้อง
1. เกิดฐำนข้อมูลผู้ประสบปัญหำในพื้นที่ 9 อำเภอ
เชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลผู้ประสบปัญหำของสำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
2. กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ในกำรทำงำนจิตอำสำและมี
ควำมชัดเจนในกำรทำงำนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำสังคม
ใน 9 อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
3. เกิดกำรส่งต่อข้อมูลข่ำวสำรจำกชมรมจิตอำสำและ
เครือข่ำยมำยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อหำแนวทำงในกำร
ช่วยเหลือต่อไป
๔. กำรเฝ้ำระวังปัญหำทำงสังคมทั้ง 9 อำเภอ เกิดแผน
กำรทำงำนของชมรมจิตอำสำที่มีควำมชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัญหำสังคมที่เกิดขึ้น
๕. เกิดกำรระดมทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นงบประมำณ
ใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำทำง
สังคม

1. ได้รับข้อมูลผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำสังคมเพื่อ
นำไปใช้ประกอบกำรให้ควำมช่วยเหลือและสงเครำะห์ตำม
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนรัฐที่อยู่ในพื้นที่
2. ได้เครือข่ำยเพื่อร่วมทำงำนในกำรให้กำรช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบปัญหำทำงสังคม

๘.๓.๓ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
๑) จำนวนผู้ด้อยโอกำสและผูป้ ระสบปัญหำทำงสังคมได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำคประชำชน
และภำคเอกชนมำกขึ้นนอกเหนือจำกกำรได้รบั กำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำนรัฐ
๒) สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเอื้ออำทรมำกขึ้น และพร้อมให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกำสกว่ำ
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยีีแก้ไขปัญหาีีหรือพัฒนาสังคม
9.1 ประโยชน์ด้านการแก้ไขีีฟื้นฟูีีการป้องกันีีคุ้มครองีีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
๑) ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที
๒) ได้รับกำรฟื้นฟูทำงด้ำนจิตใจ กำรเยียวยำโดยกำรป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นอีกได้ โดยกำรให้
คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรคุ้มครองในแต่ละครอบครัวให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำกเดิม
ด้ำนกำรป้องกัน
๑) ผู้ทำงำนจิตอำสำสำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคมได้ตรงกับสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้ประสบปัญหำสังคม
๒) ได้แนวทำงกำรทำงำนจิตอำสำที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 - 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

4) นโยบำยจังหวัดในกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม
-๘๑10. ความร่วมมือีีความต่อเนื่องีีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1ีความร่วมมือก่อนทาโครงการ/ีระหว่างดาเนินการ/หลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำงๆ ที่ให้
ควำมร่วมมือ
1. สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. เครือข่ำยจิตอำสำในพื้นที่ 9 อำเภอ
ในจังหวัดพิษณุโลก
3. สำธำรณสุขจังหวัด

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. สนับสนุนเงินกองทุนฯ ในกำรจัดกำร
โครงกำร
2. กำรสนับสนุนงบประมำณให้ชุมรมจิต
อำสำเพื่อพัฒนำทักษะแก่จิตอำสำก่อน
ทำงำนในพื้นที่ 9 อำเภอ

ระหว่างดาเนินโครงการ

1. อบต.
2. อำสำสมัคร แกนนำชุมชน
อพม. อสม.
3. สำธำรณสุขจังหวัด

๑. สถำนที่จัดโครงกำร
๒. สนับสนุนอำหำรสำหรับกำรจัดประชุม

หลังสิ้นสุดโครงการ

ได้รับกำรสนับสนุนจำกกิจกำรห้ำงร้ำนใน บริจำคเครื่องอุปโภค บริโภคในกำรทำงำน
จังหวัดพิษณุโลก เช่น โชคเจริญพำนิช จิตอำสำของชมรมจิตอำสำพัฒนำสังคม
โตโยต้ำพิษณุโลก ร้ำนตวงดี สวยใสบิวตี้ จังหวัดพิษณุโลก
ห้ำงทองแก่นช่วงทอง ช.สุขป้อมออโต้
เซอร์วิส (อู่ชวนกำรช่ำง) ร้ำนแว่นเวอร์
วิชชั่น

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีีหรือหน่วยงานต่างๆี
ต่อเนื่อง
องค์กรบริหำรส่วนตำบลให้สนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
10.3ีมหน่วยงานราชการีีหรือบุคคลีีอาสาสมัครีีแกนนาีีีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก อบต. อำสำสมัคร แกนนำ
ชุมชน อพม. อสม. กิจกำรห้ำงร้ำนในจังหวัดพิษณุโลก เช่น โชคเจริญพำนิช โตโยต้ำพิษณุโลก ร้ำนตวงดี สวยใสบิวตี้
ห้ำงทองแก่นช่ำงทอง ช.สุขป้อมออโต้เซอร์วิส(อู่ชวนกำรช่ำง) ร้ำนแว่นเวอร์วิชชั่น ห้ำงบิ๊กซี
10.4ีีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าๆีีของโครงการ
๑) กิ จ กรรมยังคงดำเนินกำรต่อเนื่ องในปี 2561 หลัก ฐำนที่ แสดงคือ มี ก ำรจัดกิ จ กรรม
จิตอำสำเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
๒) แผนกำรปฏิบัติงำนของชมรมจิตอำสำปี 2561 โดยเน้นให้ก ำรช่วยเหลือแก่ คนพิก ำร
คนยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม เด็กที่ยำกจนที่ขำดกำรดูแล ที่ภำครัฐเข้ำช่วยเหลือไม่ถึง ครอบครัวแตกแยก
11.ีีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางาน
เป็ นโครงกำรที่ มี ควำมคิ ดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ที่ มี ควำมสอดคล้อ งกั บ ภำรกิ จ กำรช่วยเหลือ ของ
กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

-๘๒12.ีีปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางาน
12.1 ผู้นาการบริหารจัดการีีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีีองค์ความรู้ีีภูมิปัญญาีีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ผู้บริหำรองค์กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรทีท่ ำงำนจิตอำสำ
๒) ได้รับ กำรสนับ สนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จัง หวัด
พิษณุโลก
๓) วิทยำกรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญในกำรทำงำนจัดสวัสดิกำร
สังคม กำรทำข่ำวสำรที่มีคุณภำพและกำรทำงำนจิตอำสำ
๔) กำรสนับสนุนกำรทำงำนจิตอำสำโดยภำคธุรกิจ ภำคเอกชน ภำครัฐ และภำคประชำชน
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการีีและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
๑) กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ ก่อนทำงำนในพื้นที่
๒) กำรขับเคลื่อนงำนจิตอำสำใน 9 อำเภอ ของจังหวัดพิษณุโลก และกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคธุรกิจ และภำคประชำชน
13.ีมการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
13.1 กิจกรรมกำรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับกำรสือ่ สำรและควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
13.2 กิจกรรมกำรจัดทำแผนกำรทำงำนและกำรกำหนดกลุม่ เป้ำหมำยทีจ่ ะให้ควำมช่วยเหลือในแต่ละปี
----------------------------------

-๘๓๘.ีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการจมน้าี“ผู้ก่อการด”ี
หน่วยงานี: มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ จังหวัดนครรำชสีมำ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
เนื่องจำกปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดจำกกำรจมน้ำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ได้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมำก จำแนกเป็นเด็ก
อำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี และอำยุมำกกว่ำ ๑๕ ปี ซึ่งสถำนที่เกิดเหตุนั้น เป็นกำรจมน้ำภำยในบ้ำนและในชุมชน โดยมำตรกำรหนึง่
ที่จะช่วยให้เกิดกำรป้องกันกำรจมน้ำในชุมชนได้ คือ กำรสอนให้เด็กและประชำชนในชุมชนว่ำยน้ำให้เป็น รู้จักกำรเอำชีวิตรอด
และวิธีกำรช่วยเหลือที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐำนและสอนให้ประชำชนในชุมชนจัดกำรแหล่งน้ำเสี่ยงที่จะสำมำรถ
ทำให้เกิดกำรจมเสียชีวิตทั้งในบ้ำนและในชุมชนได้ ดังนั้น กำรป้องกันกำรจมน้ำในชุมชนจึงต้องเริ่มต้นโดยกำรจัดกำร
แหล่งน้ำเสี่ยงทั้งในบริเวณบ้ำนและในชุมชน ฝึกทักษะกำรตะโกน โยน ยื่น และกำรลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอด เมื่อจบหลักสูตร
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะมีทักษะในกำรเอำชีวิตรอดในน้ำ มีควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยทำงน้ำ มีทักษะในกำรช่วยเหลือ
ผู้ป ระสบภั ยทำงน้ ำ จึง เป็ นมำตรกำรหนึ่ งที่ จ ะลดกำรเสี ยชีวิตของประชำกรในชุ ม ชนได้ อีก ทั้ ง ในเขตพื้ นที่ จัง หวัด
นครรำชสีมำ มีแหล่ง น้ำเสี่ยงที่อ ำจจะก่อให้เกิ ดกำรจมน้ำเสียชีวิตได้หลำยสถำนที่ เช่น คลองน้ำสำธำรณะรอบเมือง
นครรำชสีมำ, เส้นทำงน้ำจำกลำตะคองไหลผ่ำน, บ่อน้ำในสถำนที่รำชกำร วัด ในชุมชน ซึ่งกระจำยอยู่ในเขตพื้นที่
ด้วยเหตุนี้มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ ในฐำนะเป็นองค์กรสำธำรณกุศล ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยด้ำนกู้ชีพ – กู้ภัย ตลอดทั้งกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรจัดกำรภัย
พิบัติซึ่งเกิดจำกสำธำรณภัยทำงน้ำ เพื่อลดควำมสูญเสียแก่ชีวิตที่จะเกิดขึ้นตำมมำและได้เร่งรัดในกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้ กั บ เด็ ก และประชำชนในชุม ชน,ครู ในสถำนศึก ษำ,ส่ วนรำชกำรต่ ำงๆ และประชำชนทั่ วไป ในเขตพื้ น ที่ จัง หวั ด
นครรำชสีมำให้มี ควำมรู้ในกำรเตรียมพร้อ มในด้ำนควำมปลอดภัยทำงน้ำ มีควำมสำมำรถช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่น
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตก่อนที่หน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป และมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑
นครรำชสีมำ ได้รับรำงวัลเป็นผู้กอ่ กำรดี (Merit Maker) ป้องกันกำรจมน้ำ “กิตติมศักดิ”์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงสำธำรณสุ ข รับรองมำตรฐำนในกำรออกบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่องทักษะ
กำรว่ำยน้ำเพื่อเอำชีวิตรอด ประกอบกับมำตรกำรดูแลควำมปลอดภัยด้ำนแหล่งน้ำ เข้ำมำตรกำรที่รัฐบำลกำชับให้ทุกท่ำน
เฝ้ำระวังมำกขึ้นกว่ำปกติ เนื่องจำกมีป ระชำชนเสียชีวิตจำกกำรจมน้ำเป็นจำนวนมำก จึงได้จัดให้มีโครงกำรฝึ กอบรม
เชิงปฏิบัติกำรป้องกันกำรจมน้ำ “ผู้ก่อกำรดี”(Merit Maker) ขึ้น
๒.ีวัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ประชำชนที่เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกำรทำงำนร่วมกันภำยใน
ชุมชน และพัฒนำชุมชนตนเองให้เกิดควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆ ให้มั่นคงและยั่งยืน
๒.๒ เพื่อให้ประชำชนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรป้องกันกำรจมน้ำทั้งในบริเวณ
บ้ำนและในชุมชน ด้วยกำรฝึกทักษะกำร ตะโกน โยน ยื่น และสำมำรถลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งในชุมชนและต่ำงท้องถิ่น
๒.๓ เพื่อให้ประชำชนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ำ สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้เรื่องกำรลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง

-๘๔๒.๔ เพื่ อ ให้ประชำชนในชุม ชน,ครูในสถำนศึก ษำ,ส่วนรำชกำรต่ำงๆ และประชำชนทั่วไป ในเขตพื้นที่
เทศบำลนครนครรำชสีมำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันกำรจมน้ำ ฝึกสอนทักษะกำรตะโกน โยน ยื่น และกำรลอยตัว
ในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอด สำมำรถนำไปถ่ำยทอดให้แก่เด็กเยำวชนและประชำชนในชุมชนได้
๒.๕ เพื่อลดจำนวนประชำกรจำกกำรจมน้ำที่อำจจะเกิดขึ้นในชุมชนพื้นที่จังหวัดนครนครรำชสีมำต่อไป
๓.งบประมาณสนับสนุน
ได้รับกำรสนับสนุนเงินกองทุน ปี ๒๕๖๐ จำกกองทุนส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 81,080 บำท
๔.ีกลุม่ เป้าหมาย
๔.๑ กลุ่มเป้ำหมำย
(๑ ) นักเรียน
จำนวน ๒๐๐ คน
(โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน)
(๒) กลุ่มประชำชนทั่วไป
จำนวน ๖๐ คน
(โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ คน)
๔.๒ พื้นที่ดำเนินกำรตำมหลักสูตร
(๑) ห้องประชุมมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ
(๒) สระว่ำยน้ำหมูบ่ ้ำนกฤษฎำ กำร์เด้น
(๓) โรงเรียนเทศบำล ๔ (เพำะชำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
(๔) โรงเรียนจักรำชรำษฎร์สำมัคคี อำเภอจักรำช จังหวัดนครรำชสีมำ
๕.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
วิธการ
๕.๑ ออกค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมกำรและ
เจ้ ำหน้ ำที่ ใ นกำรจั ด ท ำโครงกำรและจั ด ประชุ ม
ชี้ แ จง ซั ก ซ้ อ มควำมเข้ ำ ใจในกำรปฏิ บั ติ แ ละ
วำงแผนในกำรจัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ
๕ .๒ จั ด ท ำห นั งสื อป ระ ส ำนเท ศ บ ำล นค ร
นครรำชสี ม ำ เพื่ อจั ด ส่ ง ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบ รม๑.
หลั ก สู ต ร ส ำหรั บ วิ ท ยำกรในชุ ม ชน (ครู ข.)
จำนวน ๓๐ คน ตำมโครงกำรฯและจัดฝึกอบรม

กระบวนการดาเนินงาน
หลักสู ต รกำรพั ฒ นำคุณ ธรรม จริ ย ธรรม กำรท ำงำนร่วมกั นภำยในชุ มชน และ
พัฒนำชุมชนตนเองให้เกิดควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ ๑ ชั่วโมง

หลักสูตรกำรว่ำยน้ำเพื่อเอำชีวิตรอด (สำหรับวิทยำกรในชุมชน ครู ข.)
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงน้ำ ๑ ชั่วโมง
๒. กำรเอำชีวิตรอดและพื้นฐำนกำรว่ำยน้ำ ๑/๒ ชั่วโมง
๓. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ำ ๑/๒ ชั่วโมง
๔. ฝึกภำคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง
๕ .๓ . จั ด ท ำห นั งสื อป ระ สำนเท ศ บ ำล นค ร สำหรับนักเรียนสังกัดสถำนศึกษำในเขตจังหวัดนครนครรำชสีมำ
นครรำชสี มำ จัด ส่งนั กเรียนสถำนศึกษำในสังกั ด ๑. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงน้ำ ๑ ชั่วโมง
เทศบำลนครนครรำชสีมำ เข้ำรับกำรฝึกอบรม
๒. กำรเอำชีวิตรอดและพื้นฐำนกำรว่ำยน้ำ ๑/๒ ชั่วโมง
๓. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ำ ๑/๒ ชั่วโมง
๔. กำรฝึกปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

-๘๕วิธการ
๕.๔ ประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินงำน

กระบวนการดาเนินงาน
สำหรับนักเรียนสังกัดสถำนศึกษำในเขตจังหวัดนครนครรำชสีมำ
๑. ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงน้ำ ๑ ชั่วโมง
๒. กำรเอำชีวิตรอดและพื้นฐำนกำรว่ำยน้ำ ๑/ ๒ ชั่วโมง
๓. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ำ ๑/ ๒ ชั่วโมง
๔. กำรฝึกปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

๖. ปัญหาอุปสรรคีและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน

โครงกำรนี้มลี ักษณะของกำรทำงำนเชิงรุก เป็นธรรมดำย่อมมีข้อจัดกัด เช่น
๑) ยังมีอุปกรณ์สนับสนุนกำรกู้ภัยทำงน้ำโดยเฉพำะอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กจำกกำรจมน้ำในช่วงปิดภำคเรียน
ของเด็กและเยำวชน
๒) ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบำงพื้นที่ที่จะให้ควำมรู้หลักสูตรสอนว่ำยน้ำ เช่น ควำมไม่พร้อมของบำงโรงเรียน
ที่เป็นเป้ำหมำยที่ จะให้ควำมรู้เพื่อเพิ่มเป้ำหมำยจิตอำสำตำมหลักสูตรที่ กำหนด ด้วยเหตุผลไม่มีแหล่งน้ำหรือสระน้ำ
ฝึกสอน กำรใช้เวลำที่อำจมีผลกระทบต่อกำรเรียน เป็นต้น
ลักษณะข้อจำกัดดังกล่ำว คำดว่ำจะถูกแก้ไขด้วยระดับนโยบำยต่อไป
๗.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
๗.๑ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร
๑) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำร จำนวน ๘๑.๐๘๐ บำท ที่องค์กรที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกเงินกองทุนส่งเสริม
กำรจัดสวัส ดิกำรสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ ได้ดำเนินกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำกำหนด ตำมตำมสัญ ญำรับเงิน
อุดหนุนฯและเลื่อนไขทีคณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดนครรำชสีนำกำหนด โดยมีกำรแจงรำยเอียด
กำรใช่จ่ำย (Breakdown)ต่อหัวต่อครั้งที่ชัดเจน คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อหัวคนละ ๓๑๒ บำท
๒) ควำมคุ้มค่ำของโครงกำรคือสิ่งที่ได้จำกผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่ผู้นำหน่วยงำน องค์กร แกนนำ
ภำคประชำชน ประชำขนทั่วไปตื่นตัวต่อปัญหำจำกอุบัติภัยจมน้ำเสียชีวิติ กลุ่มเป้ำหมำยทั้งประชำชน และเด็กนักเรียน
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจนผ่ำนเกณฑ์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะจนได้กำรรับรองเป็นครู ข.(วิทยำกรในชุมชน) และจิตอำสำ
ที่สำมำรถนำไปถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่นและชุมชนตังเอง และนำไปใช้ได้กับชีวิต ครอบครัว จึงเป็นโครงกำรที่ มี
คุณค่ำ คุ้มค่ำ และมีสำระประโยชน์
๓) กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย ที่เข้ำร่วมโครงกำร และหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก ดังนี้
- กลุ่มนักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน แยกรุ่นละ ๑๐๐ คน จำนวน ๒ รุ่น หลักเกณฑ์กำรคัดเลื อกจำก
อำเภอที่เกิดเหตุกำรณ์จมน้ำอยู่บ่อยครั้ง ซึ่ง ณ ขนำดนั้น คือ อำเภอ เมืองนครรำชสีมำ และอำเภอจักรำช
- กลุ่ม ครู ข. (ประชำชนทั่วไป) จำนวน ๖๐คน (แบ่งเป็นรุ่นละ ๓๐ คน) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
จำกกำรประกำศรับสมัครและตัวแทนของอำสำสมัครกู้ภัยรวมทั้งประชำชนแต่ละอำเภอ
๔) ช่วงระยะเวลำที่จัดกิจกรรม
- ตำมที่กำหนดไว้ช่วง เดือนมีนำคม- กันยำยน ๒๕๖๐ มีควำมเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
แผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้จ่ำยเงินกองทุน
๕) กำรกำหนดกิจกรรม
๖) กำรกำหนดกิจกรรม(ลักษณะกิจกรรม)

-๘๖๗) ควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกร
๘) กำรประเมินผลโครงกำร
๗.๒ ควำมหลำกหลำยของรูปแบบกิจกรรมโครงกำร
๗.๓ กำรเรียนรู้ของคนทำงำนจำกกำรทำงำนโครงกำร
๗.๔ กำรติดตำมประเมินผลโครงกำรเป็นระยะๆและได้นำมำปรับปรุงกำรทำงำนระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำรก่อนสิ้นสุดโครงกำร
๑) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรดำเนินงำน
๒) กำรประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงกำร
๗.๕ ประสิทธิผลทีเ่ กิดขึ้น
๘. ผลท่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๘.๑ีผลผลิต [OUTPUT]ี(เกิดตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย)ีระบุ
๑) ประชำชนและนักเรียนที่ ผ่ำ นกำรฝึก อบรมได้มี ควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก กำรท ำงำน
ร่วมกันภำยในชุมชน และพัฒนำชุมชนตนเองให้เกิดควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำงๆได้ สำมำรถเป็นแกนนำในท้องถิ่นในกำรพัฒนำ
ชุมชนในด้ำนกำรป้องกันกำรจมน้ำได้ รู้จัก กำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในชุมชน สิ่งเหลือใช้ นำมำใช้ให้เกิ ดประโยชน์ และ
ประหยัดงบประมำณ เป็นกำรเดินตำมแนวหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ประชำชนและนัก เรียนที่ ผ่ำนกำรฝึก อบรมได้มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรป้องกั นกำรจมน้ำ
ทั้งในบริเวณบ้ำนและในชุมชน สำมำรถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝึกทักษะกำร ตะโกน โยน ยื่น
และสำมำรถลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งในชุมชนและต่ำงท้องถิ่น ประมำณ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมดในแต่ละรุ่น
๓) ประชำชนและนักเรียนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีทักษะในกำรช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยทำงน้ำ สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอดและสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ทั้งหมดในแต่ละรุ่น
๔) ประชำชนในชุมชน,ครูในสถำนศึกษำ,ส่วนรำชกำรต่ำงๆ และประชำชนทั่วไป ในเขตพื้นที่เทศบำล
นครรำชสีม ำ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลัก สูตรวิท ยำกรในชุมชน (ครู ข.) ได้มี ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกั นกำรจมน้ำ
ฝึกสอนทักษะกำรตะโกน โยน ยื่นและกำรลอยตัวในน้ำเพื่อเอำชีวิตรอด สำมำรถนำไปถ่ำยทอดให้แก่เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนในชุมชนได้ ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้ำรับกำรอบรมในแต่ละรุ่น
๕) สำมำรถลดจ ำนวนประชำกรจำกกำรจมน้ ำที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด นครรำชสี ม ำได้ เ กิ น
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของสถิติเด็กจมน้ำในห้วงที่ผ่ำนมำ และเด็กหรือประชำชนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมยังไม่มีกำรจมน้ำเสียชีวิต
๘.๒ีผลลัพธ์[OUTCOME]
๑) ประชำชนและนักเรียนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถนำแนวทำงด้ำนกำรฝึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร และตำมหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรดำเนินชีวิต
๒) ประชำชนและนักเรียน สำมำรถนำควำมรู้เรื่องกำรป้องกันกำรจมน้ำ โทษ พิษภัยของน้ำ มำเป็น
แนวทำงในกำรป้องกันและกำรดำเนินชีวิต หำกพบเจออุบัติเหตุหรือประสบเหตุเองในกรณีตกน้ำหรือจมน้ำ จะสำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่ นได้เบื้อ งต้นก่ อ นที่ ผู้อื่ นจะมำช่วยเหลือ และสำมำรถนำไปบอก พ่อ แม่ พี่ น้อง และคนใน
ครอบครัวได้

-๘๗๓) ภำคประชำชนและภำครัฐ ต่ำงร่วมมือกัน สอดส่อง ดูและในชุม ชนของตน มีกำรสร้ำงสถำนีเฝ้ำ
ระวังกำรจมน้ำขึ้น หมุนเวียนสับเปลี่ยนดูแลกันในชุมชน
๔) ทำให้สำมำรถลดจำนวนประชำกรกำรจมน้ำในชุมชนของตนได้
๘.๓ีผลกระทบท่เกิดขึ้นต่อี[IMPACT]
๑) ต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ลาดับท่
๑

๒

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน

ประชำชนทั่วไป

ผลกระทบท่เกิดขึน้
นักเรียนจำนวน ๒๐๐ คน ตำมเป้ำหมำยได้รับกำรอบรม และฝึกฝนทักษะกำรช่วย
ตัวเอง และผู้อื่นตำมหลักสูตรที่กำหนด และรู้วิธี มีสติที่ไม่ควรลงไปช่วยผู้อื่น โดยให้
ฝึกรู้วิธีกำร *ตะโกน โยน ยื่น* และสำมำรถนำไปต่อยอดถ่ำนทอดต่อให้กลุ่มเพื่ อน
นั กเรี ย นด้ วยกั นและครอบครั วเพื่ อให้ เกิ ดกำรตระหนั กต่ อภั ย ที่ ส ำมำรถเกิ ด ขึ้ นกั บ
บุคคลใกล้ โดยเฉพำะสิ่งที่รักและหวงแหน
- ประชำขนที่องค์กรแกนนำในพื้นที่ประกำศรับ สมัครและคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
เช่น ผู้สมัครใจ อำสำสมัคร จิตอำสำในพื้นที่ ได้รับกำรอบรมด้ำนหลักธรรมคำสอน
หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ควำมเข้ำต่อปัจจัย สิ่งแวดล้อม มีสติไม่ประมำท
ควำมตระหนักถึงสถำนกำรณ์ ที่ต้องเฝ้ำระวัง และควำมเข้ำในหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักสูต รกำรป้องกันภัยทำงน้ำและวิธรกำร กระบวนกำรกู้ภัยในกำร
กำรให้ช่วยเหลืดตนเองและผู้อื่น กำรรู้วิธีกำรและกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันและกู้ภัยทำง
น้ำที่ถูกต้อง
- กลุ่มเป้ำหมำยนี้จะได้กำรประเมิลผลโดยองค์กรและสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่
๙ (นครรำชสี มำ) กรมควบคุ มโรค กระทรวงสำธำรณสุ ขจะเป็ นผู้ พิ จำรณำให้ กำร
รั บ รองกำรเป็ น ครู ข.ที่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรสอน ให้ ค วำมรู้ ต่ อสั ง คม(ประชำชน)
หน่วยงำน และองค์ต่ำง ๆในชุมชน

๒) ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพปัญหำสังคมเพิม่ หรือลดลง
- อันดับจังหวัดที่มีเด็กจมน้ำตำยมำกที่สุด ได้แก่นครรำชสีมำมีเด็กอำยุต่ำกว่ำ ๑๕ ปี จมน้ำตำย
มำกที่สุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศ หรือประมำณ ๖๐ – ๗๐ รำยต่อปี ถึงแม้กำรทำงำนของทุกภำคส่วนใหญ่จะช่วยให้
ควำมสูญเสียดังกล่ำวลดลงประมำณครึ่งหนึ่งแล้วก็ตำม แต่ควำมสูญเสียส่วนที่เหลือก็ยังคงสูง ซึ่งยังมีผลกระทบต่อสังคม
ชุมชน และจังหวัด ที่จะต้องได้รับกำรแก้ไขที่ต่อเนื่องต่อไป
๙.ีประโยชน์จากโครงการช่วยในด้านการป้องกัน/แก้ไขปัญหาี/พัฒนาสังคม
๑. ประโยชน์ด้ำนกำรแก้ไข ฟื้นฟู กำรป้องกัน คุ้มครอง และ
พัฒนำ

หลักสูตรที่กำหนด ประชำชนทั่วไป และนักเรียนนำได้รับอบรม เรียนรู้
และฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ คุ้ ม ครอง ป้ อ งกั น เรี ย นรู้ วิ ธี บ ำบั ด พื้ น ฟู ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ และแก้ไ ขปั ญ หำเฉพำะหน้ ำ กำรเตรีย มควำมพร้ อมด้ ำน
จิตใจให้มีสติ และเกิดกำรตระหนักเพื่อพร้อมรับกับสถำนกำรณ์

-๘๘๒.ให้ประชำชนที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถไปแก้ไข จัดกำและ
สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงทั้งในบ้ำนและในชุมชนได้

กิ จกรรมกำรป้ องกั นกำรจมน้ ำเป็ นเหตุ ที่ ส ำมำรถเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นชุ มชน
ดังนั้น ประโยชน์ในกำรช่วยเหลือคนสำมำรถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เสริมสร้ำงควำมคุ้มกันที่ เรียกว่ำ วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ ำ ให้ติดตัวคู่กับ
ประชำชนตลอดไป
๓. ช่วยให้เกิดกำรสนับสนุน และขยำยเครือข่ำยในกำรรณรงค์ สำมำรถนำไปขับเคลื่อนนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ป้องกันกำร
ป้องกันกำรจมน้ ำในชุ มชน คุ้ มครองประชำชนด้วยกันให้อยู่ จมน้ำโดยเริ่มตั้งแต่ในบ้ำน ชุมชน สถำนศึกษำ
อย่ำงปลอดภัย เกิดเหตุฉุกเฉินสำมำรถช่วยเหลือกันเองได้
๔. สำมำรถนำไปพัฒนำศักยภำพของชุมชน ให้เกิดควำมรัก
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรจมน้ำโดยเฉพำะในวัยเด็ก โดย
ควำมสำมัคคี กำรมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำร ส่วนเอกชน ให้มี ถือมีควำมในระดับวำระแห่งชำติ
กำรทำงำนร่วมกันมำกขึ้น ลดควำมขัดแย้ง

๑. ประโยชน์ด้ำนกำรแก้ไข ฟื้นฟู กำรป้องกัน
คุ้มครอง และพัฒนำ

หลักสูตรที่กำหนด ประชำชนทั่วไป และนักเรียนนำได้รับอบรม เรียนรู้ และฝึก
ทักษะเพื่อคุ้มครอง ป้องกัน เรียนรู้วิธีบำบัด พื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ และแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตใจให้มีสติ และเกิดกำรตระหนัก
เพื่อพร้อมรับกับสถำนกำรณ์
๒.ให้ประชำชนที่ผ่ำนกำรอบรม สำมำรถไปแก้ไข จัด กิ จกรรมกำรป้ องกั นกำรจมน้ ำเป็ น เหตุ ที่ ส ำมำรถเกิ ด ขึ้ น ได้ ในชุ ม ชน ดั ง นั้ น
กำและสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงทั้งในบ้ำนและในชุมชนได้ ประโยชน์ ในกำรช่วยเหลื อคนสำมำรถนำไปใช้ได้ในชีวิต ประจำวั น เสริมสร้ำง
ควำมคุ้มกันที่เรียกว่ำ วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ให้ติดตัวคู่กับประชำชนตลอดไป
๓. ช่ วยให้ เกิ ดกำรสนั บ สนุ น และขยำยเครือข่ ำยใน สำมำรถนำไปขับเคลื่ อนนโยบำยในกำรพัฒ นำคุณภำพชีวิต ป้ องกั นกำรจมน้ ำ
กำรรณรงค์ ป้ อ งกั น กำรจมน้ ำในชุ ม ชน คุ้ ม ครอง โดยเริ่มตั้งแต่ในบ้ำน ชุมชน สถำนศึกษำ
ประชำชนด้วยกันให้อยู่อย่ำงปลอดภัย เกิดเหตุฉุกเฉิน
สำมำรถช่วยเหลือกันเองได้
๔. สำมำรถนำไปพัฒนำศักยภำพของชุมชน ให้เกิด
กำรกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรจมน้ำโดยเฉพำะในวัยเด็ก โดยถือมีควำม
ควำมรัก ควำมสำมัคคี กำรมีส่วนร่วมของส่วนรำชกำร ในระดับวำระแห่งชำติ
ส่วนเอกชน ให้มีกำรทำงำนร่วมกันมำกขึ้น ลดควำม
ขัดแย้ง

๑๐.ีความร่วมมือีีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
๑๐.๑ีีีความร่วมมือีี
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร/หน่อยงาน/กลุ่มต่างๆท่ต้องให้ความ
ความร่วมมือท่ได้รับ
ร่วมมือ
-กระทรวงสำธำรณสุข/กรมควบคุมโรค
-จัดฝึกอบรมครู ก. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกัน
กำรจมน้ำ
-มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ
-ผลักดันโครงกำรป้องกันกำรจมน้ำมำอย่ำง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
-สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ -สนับสนุนงบประมำณ ในกำรดำเนินโครงกำรตำม
มนุษย์ จังหวัดนครรำชสีมำ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด

-๘๙ระหว่างดาเนินโครงการ

-มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ
-โรงเรียนเทศบำล ๔ (เพำะชำ)
-โรงเรียนจักรำชรำษฎร์สำมัคคี

หลังดาเนินโครงการ

-สนับสนุนห้องประชุม รถยนต์ เชื้อเพลิงและ
อำหำรเสริม ในกำรออกดำเนินกิจกรรมตำม
โครงกำรฯ
-สนับสนุนนักเรียนและพื้นที่จัดกิจกรรมฯ
-สนับสนุนนักเรียนและพื้นที่จัดกิจกรรมฯ
-จัดบุคลำกร และอุปกรณ์ สนับสนุนกำรออกให้
ควำมรู้ตำมโครงกำรฯ

-โรงพยำบำลอำเภอจักรำช
-องค์กรท้องถิ่น /ภำคเอกชน/หน่วยงำนต่ำงๆ
- บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (สิงห์อำสำ) -สนั บ สนุ น ขวดน้ ำพลำสติ ก และเชื อ ก จ ำนวน
๑,๕๐๐ ชุด เพื่อทำอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ
- มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ

-จั ด กิ จกรรม เพิ่ มเติ ม ให้ กั บ หน่ วยงำน อปท.ที่
สนใจเพิ่มเติมมำอย่ำงต่อเนื่อง

๑๐.๒ีีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
- ปัจจุบัน หลังจำก มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำ ได้ดำเนินกิจกรรมตำมที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ ยังคงต่อยอดในกำรดำเนินกิจกรรมกำรจมน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดทั้งเป็นที่ ปรึกษำและผลักดัน องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น อำทิ เช่น เทศบำลตำบลหนองไผ่ล้อม
เทศบำลตำบลไชยมงคล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเกำะ ฯลฯ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล อำทิ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองปรู เป็นต้น ให้เป็นแนวร่วมในกำรรณรงค์ป้องกัน ขยำยเครือข่ำยให้ครอบคลุมทั้ งจังหวัด
นครรำชสีมำ และกิจกรรมช่วงวันหยุดในแต่ละเดือน จะจัดฝึกอบรมทุกระดับให้ฟรี โดยกำรนำอุปกรณ์ เช่น แกลลอน เชือก
มำเป็นค่ำสอน แทนเงิน เพื่อนำไปจัดทำอุป กรณ์ในกำรป้องกันกำรจมน้ำในชุมชน และเป็นต้นแบบในกำรดำเนินกำร
ป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่จังหวัดอื่นๆที่สนใจต่อไป ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงควำมต่อเนื่องของโครงกำร
๑๑.ีความคิดริเริ่มีีสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางานี
๑๑.๑ เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนให้ควำมสนใจเป็นแนวร่วมในกำรดำเนินกำรป้องกัน
กำรจมน้ำ สนับสนุนด้ำนงบประมำณ และอุปกรณ์ในกำรดำเนินกำรมำกยิ่งขึ้น ทำให้เกิดกำรทำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกัน
อย่ำงยั่งยืน
๑๑.๒ มีกำรสะท้อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำรสังคม
๑๑.๓ เป็นกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตในสังคมให้เกิดกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม สร้ำงคุณประโยชน์ สำมัคคี ดูแลและ
ช่วยเหลือกันเองในสังคม ป้องกันภัยที่จะเกิด จำกทำงน้ำและเมื่อหำกเกิดขึ้นแล้วมีผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือหรือบำดเจ็บ
หรือเสียชีวิต สำมำรถช่วยเหลือได้ทันท่วงที และสำมำรถทำงำนกับภำครัฐได้อย่ำงต่อเนื่อง
๑๒.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จให้ทัศนคติของคนทางาน
๑๒.๑ีระดับผู้นาีแกนนาีและผู้มส่วนเก่ยวข้องกับโครงการ เช่น
๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ ขณะฟังบรรยำยเรื่องดังกล่ำว ได้ปรำรภในที่ประชุมขอให้ทุ ก
โรงเรียนต้องส่งบุคลำกร นักเรียนควรได้เข้ำรับกำรอบรม ฝึก และเรียนรู้หลักสูตรดังกล่ำวด้วย
๒) สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นครรำชสีมำยังคงให้ควำมสำคัญ และ
กำรสนับสนุนตำมควำมเหมำะสมถ้ำจะมีกำรต่อยอดโครงกำรที่ดีต่อไป

-๙๐๓) ประธำนและคณะกรรมกำรมูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครรำชสีมำยังคงให้กำรสนับสนุนเป็นปกติ
และอย่ำงต่อเนื่อง
๔) ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองปรู ได้เห็นควำมสำคัญต่อผลกระทบต่อเด็ก
และเยำวชนในชุมชนจำกอุบัติภัยจำกกำรจมน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ จึงร่วมให้กำรสนับบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมเป็นครู ข.
เพื่อเข้ำร่วมโครงกำรกรณีที่ฉุกเฉิน
๑๒.๒ีปัจจัยแห่งความสาเร็จท่สาคัญของโครงการน้ นอกจำกจะเป็นในกำรนำผลไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำโครงกำรต่อไปแล้ว และที่สำคัญ
๑) สังคมทุกระดับเกิดกำรตื่นตัวกับสถำนกำรณ์ เด็กจมน้ำตำยที่มีสถิติอยู่ในระดับสูงทั้งระดับโลก
และภูมิภำค ยิ่งเป็นกำรตอกย้ำให้เกิดควำมตั้งใจและควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำอันเกิ ดจำกอุบัติภัยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
*เด็กจมน้ำ* ดั่งเช่นกรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอน จังหวัดเชียงรำย มูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ จังหวัดนครรำชสีมำได้รับควำม
ไว้วำงใจให้สนับสนุนบุคลำกรครั้งนี้ด้วย ซึ่งทำให้สังคม ชุมชน ที่มีแหล่งน้ำเสี่ยงยิ่งให้ควำมสำคัญยิ่งขึ้น
๒) ................ลำยน์หลุม่ ..............
๑๓.ีสรุปบทเรยนีและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นีๆีต่อไป
๑๓.๑ีเกิดความรู้ใหม่
๑) ปั ญ หำเด็ ก ที่ มี อ ำยุ ต่ ำกว่ ำ ๑๕ ปี มี ส ถิ ติ ค วำมสู ญ เสี ย ทั้ ง เฉพำะพื้ น ที่ และทั่ ว ประเทศ
ประชำชนมีอำชีพด้ำนกำรเกษตรเป็นอำชีพหลัก ด้วยศักยภำพทำงภูมิประเทศ ธรณีวิทยำและอำกำศ ซึ่งพื้นจะสมบูรณ์
เต็มไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชำติ ร่อง ห้วย หนอง แม่น้ำลำคลอง บึง ทะเลบก-น้ำ ฤดูกำล และเทศกำลที่ สำคัญ ๆ
เช่น
ปีใหม่ สงกรำนต์ ลอยกระทง ฯฃฯ วันหยุดยำวคือวันปิดภำคเรียนของเด็กและเยำวชน :ซึ่งเอื้อต่ออุบัติภัยทำง
น้ำโดยเฉพำะต่อเด็กเยำว์วัย จึงควรจะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมองเรื่องนี้มีควำมสำคัญระดับชำติหรือเป็นวำระแห่งชำติ
และควรให้คำมสำคัญต่อกำรกระจำยอำนำจด้ำนทรัพยำกรที่เหมำะสมและเพียงพอ โดยเฉพำะกำรอุดหนุนและส่งเสริม
ในระดับพื้นที่ชุมชน ควำมรู้ใหม่
๒) ยังขำดกำรอุดหนุนและส่งเสริมอย่ำงจริงจัง
๓) นวัตกรรมด้วนอุปกรณ์กู้ภัยใช้วัสดุเหลือใช้ทั้งที่คิดขึ้นใหม่และอำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่น แต่อำจจะ
ยังไม่ได้มำตรฐำน
๔) เด็กขำดควำมรู้ขั้นพื้นฐำน
๑๓.๒ีนาไปพัฒนากิจกรรม
โครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำว ควรได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงเพียงและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดสิง่ ใหม่ๆเข้ำมำแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
๑๓.๓ีเกิดการบูรณาการทางานอย่างแท้จริง
มีกำรบูรณำกำรในกำรทำงำนในระดับที่ดี แต่ต้องค้นหำรูปแบบบูรณำกำรที่ดีกว่ำ ก็คือกำรทำงำน
ตำมแนวนโยบำยแห่งรัฐ กรอบยุทธศำสตร์กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เน้นกำรทำงำนในรูปแบบ
องค์รวมเชิงรุก กำรจัดสวัสดิกำรสังคมอำจจะไม่ใช่ปัจจัยงบประมำณอย่ำงเดียว กำรส่งเสริมควำมรู้และเข้ำใจปัญ หำ
ควำมร่วมมือร่วมใจ ปัญหำสังคมจะแก้ไขได้แน่นอน ก็คือกำรบูรณำกำรกำรทำงำนของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

-๙๑“การจมน้า”
ถ้ำให้ทำยว่ำสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยคืออะไร?
คำตอบคงอยู่แถวๆ โรคภัยไข้เจ็บอะไรสักอย่ำงตำมควำมเข้ำใจพื้นฐำน ควำมจริงที่น่ำตกใจและคำดไม่ ถึง
สำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย คือ ข้อมูลจำก สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้สรุปสถำนกำรณ์
กำรตกน้ำ -จมน้ำของเด็ก พบว่ำ จำกทั่วโลกกลุ่มเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปีเสียชีวิตจำกกำรตกน้ำ –จมน้ำ ปีละ 135,585 คน
หรือเฉลี่ยวันละ 372 คน ส่วนในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนปีละ 32,744 คน เฉลี่ยวันละ 90 คน ขณะที่
ประเทศไทยมีเด็กทีเ่ สียชีวิตจำกกำรจมน้ำมำกกว่ำประเทศทีพ่ ัฒนำ มำกถึง 5-15 เท่ำตัว เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตอันดับ
หนึ่งของเด็กไทยอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับกำรเสียชีวิตจำกสำเหตุอื่นๆ จะสูงกว่ำอุบัตเิ หตุจรำจรประมำณ 2 เท่ำตัว และ
มำกกว่ำไข้จำกไวรัสไข้เลือดออกถึง 24 เท่ำตัว คิดเป็นจำนวนปีละ 1,420 คน หรือวันละ 4 คน ภำคตะวันออก เฉียงเหนือ
มีอัตรำกำรเสียชีวิตสูงสุด รองลงมำคือภำคกลำง ภำคเหนือ และภำคใต้ จังหวัดนครรำชสีมำ กรุงเทพมหำนคร บุรรี ัมย์
อุบลรำชธำนี สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ อุดรธำนี และขอนแก่น มีจำนวนกำรเสียชีวิตมำกทีส่ ุด (ค่ำเฉลี่ย 5 ปี : ปี 2547 - 2551) ในขณะที่
ช่วงปิดภำคกำรศึกษำฤดูร้อน(มีนำคม -พฤษภำคม) มีเด็กตกน้ำ จมน้ำ สูงถึงเกือบ 500 คน แหล่งน้ำที่มเี ด็กเสียชีวิตจำก
กำรตกน้ำจมน้ำสูงสุดคือ แหล่งน้ำธรรมชำติ (ร้อยละ 49.9) รองลงมำคือสระว่ำยน้ำ (ร้อยละ 5.4) และอ่ำงอำบน้ำ
(ร้อยละ 2.5) (ค่ำเฉลี่ย 10 ปี: ปี 2541-2550)
เด็กจมน้าเสยชวิต-การตายอันดับี1 ของประเทศ!!!
จำกกำรศึกษำของ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็ก โรงพยำบำลรำมำธิบดี พบว่ำ
กำรจมน้ำของเด็กเล็กมักเป็นอุบัตเิ หตุทผี่ ปู้ กครองคำดไม่ถึง เพรำะเชื่อว่ำตนเองสำมำรถดูแลเด็กได้ตลอดเวลำ และไม่คดิ
ว่ำสภำพแวดล้อมในชีวิตประจำวันทั่วไปจะเป็นอันตรำยต่อเด็ก แต่กำลังจะบอกว่ำ มีเด็กเล็กที่เสียชีวิตจำกกำรจมน้ำในถังน้ำ
กำละมัง บ่อ อ่ำงเลี้ยงปลำ แม้กระทัง่ โถชักโครก หรือตำมบ้ำนเรือนที่เป็นพื้นไม้และมีร่องหรือรอยแตกขนำดใหญ่ โดยที่พื้น
ข้ำงล่ำงเป็นแหล่งน้ำก็เคยมีเหตุกำรณ์ทเี่ ด็กตกลงเสียชีวิตอยูเ่ สมอ
“กลุ่ม เด็กเล็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี ส่วนใหญ่จะจมน้ำในบ้ำนหรือละแวกบ้ำน กลุม่ นี้พ่อแม่ก็รู้ว่ำ ว่ำยน้ำไม่ได้
และก็ปอ้ งกันไม่ให้ลงไปเล่นน้ำ แต่คิดว่ำตนเองจะเฝ้ำได้ตลอดเวลำ แต่ช่วงเกิดเหตุ แค่เผลอไปนิดเดียว เช่น เด็กอำยุ 11
เดือนจมน้ำตำยในถังน้ำ กำละมัง คุณแม่เอำจำนข้ำวไปเก็บ คุยกับเพื่อน หันกลับมำเด็กจมน้ำตำยแล้ว”

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์ ผู้อำนวยกำร ศูนย์วิจัยฯ เล่ำถึงกำรเสียชีวิตในกลุ่มเด็กเล็ก และอธิบำยถึง
กำรเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอำยุ 6-10 ปี ว่ำ มีลักษณะที่แตกต่ำงออกไป เพรำะเด็กวัยนี้สำมำรถออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้ำน

-๙๒ได้แล้ว และกำรเล่นน้ำกับเพื่อนทั้งที่ว่ำยน้ำไม่เป็น หรือกำรเล่นน้ำแบบผำดโผน เช่น กระโดดจำกทีส่ ูงหรือเล่นกับเพื่อนใน
น้ำแบบรูเ้ ท่ำไม่ถึงกำรณ์ ก็เป็นเหตุให้เกิดกำรเสียชีวิตได้ “ขณะที่กำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ำของเด็กกลุ่มอำยุ 10 ปีขึ้นไป
สำเหตุจะเหมือนกับเด็กกลุม่ 6-10 ปี แต่จะบวกด้วยควำมก้ำวร้ำว กำรเล่นแบบคึกคะนองมำกขึ้น บำงทีก็มเี รือ่ งแอลกอฮอล์ด้วย แต่กลุม่ นี้
ถ้ำว่ำยน้ำเป็นก็ลดไปได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่เรำต้องมำสู้กบั ฮอร์โมนของวัยรุ่น”
ยังมีสถิติที่น่ำสนใจว่ำ อัตรำกำรเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอำยุต่ำกว่ำ 5 ปี มีแนวโน้มลดลงในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่ำนมำนี้
ขณะที่เด็กกลุ่มอำยุ 6-9 ปี อัตรำกำรเสียชีวิตไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น แม้จะเพิ่มขึ้นไม่มำกก็ตำม ส่วนกลุ่มอำยุเกิน 10 ปี
ขึ้นไป อัตรำกำรเสียชีวิตมีไม่มำกอยู่แล้ว โดยเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ชำย เป็นอัตรำส่วนผู้ชำยต่อผูห้ ญิงประมำณ 2 ต่อ
1 ในเด็กเล็ก แต่ในกลุม่ อำยุ 6 ปีขึ้นไป สถิติกำรตำยในเด็กผู้ชำยจะลดลง ส่วนสถิติกำรตำยของเด็กผู้หญิง แม้ปกติจะน้อยกว่ำ
ผู้ชำยประมำณครึ่งหนึ่ง แต่สถิติกำรตำยก็ลดลงน้อยกว่ำผู้ชำยมำก แต่พอถึงอำยุ 9-12 ขวบ อัตรำกำรตำยของเด็กผูห้ ญิง
กลับแซงหน้ำเด็กผู้ชำย พออำยุ 12 ปี ไปอัตรำกำรตำยของเด็กผู้ชำยกลับมำสูงกว่ำเด็กผู้หญิงอีกครั้ง ถ้ำเปรียบเทียบเมืองกับ
ชนบท ภำพรวมชนบทตำยมำกกว่ำ เมื่อดูในกลุ่มเด็กอำยุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีอัตรำกำรตำยมำกกว่ำมำโดยตลอดถึงปัจจุบัน
แต่ถ้ำในกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี เด็กในเมือง ทั้งที่เป็นเมืองอยู่แล้วหรือกำลังโต กลับพบว่ำอัตรำกำรตำยในสังคมเมืองมีมำกกว่ำ
ในสังคมชนบท แม้ว่ำแนวโน้มจะดีขึ้น แต่เด็กกลุม่ นี้ในสังคมเมืองก็ยังมีโอกำสเสียชีวิตจำกกำรจมน้ำตำยมำกกว่ำ “แต่ พอ
ไปดูว่ำเป็นเด็กกลุม่ ไหนในสังคมเมือง ก็พบว่ำเป็นกลุม่ เด็กทีท่ ำงบ้ำนมีฐำนะยำกจนเกือบทัง้ นั้นอยู่ในชุมชนแออัด เข้ำใจว่ำ
ส่วนหนึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงกว่ำในชนบท สถำนะครอบครัว วิธีกำรดูแลโดยระบบเครือญำติจะแย่กว่ำในชนบท แค่บ้ำนมี
ร่อง มีรู ก็ตกไปตำยแล้ว”
สระว่ายน้าไม่มไลฟ์การ์ด
ไม่ใช่ว่ำกำรว่ำยน้ำตำมแหล่งน้ำธรรมชำติหรือกำรจมน้ำของเด็กเล็กจะเป็นสำเหตุของกำรเสียชีวิตหลักๆ เท่ำนั้น
กำรว่ำยน้ำในสระว่ำยน้ำที่เปิดให้บริกำรก็ยังมีกำรเสียชีวิตถึงร้อยละ 5.4 แม้จะมีกฎระเบียบของทำงรำชกำรบังคับว่ำสระว่ำยน้ำ
ทุกแห่งจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ช่วยชีวิตประจำสระว่ำยน้ำหรือไลฟ์กำร์ด แต่ควำมจริงไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น สระว่ำยน้ำหลำยแห่ง
ไม่มีไลฟ์กำร์ดหรือมี แต่ไลฟ์กำร์ดดันว่ำยน้ำไม่เป็นซะอย่ำงนัน้
“หน้ำ ที่ของไลฟ์กำร์ด ก็คือกำรดูแลควำมเรียบร้อยของสระว่ำยน้ำ รวมไปถึงควำมปลอดภัยของคนทีม่ ำใช้
บริกำร เพรำะทุกคนทีม่ ำว่ำยน้ำมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ แต่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงนั้นจะมำกหรือน้อยก็อยู่ทกี่ ำรดูแล
ของไลฟ์กำร์ดด้วย ถ้ำเผอเรอเปอร์เซ็นต์ควำมปลอดภัยก็จะไม่เต็มร้อย”
ครูต้อม-ศิลำ บรรเจิดศีล ไลฟ์กำร์ดและอำจำรย์สอนว่ำยน้ำของสระว่ำยน้ำบ้ำนสมเด็จฯ เล่ำให้ฟังถึงหน้ำที่
กว้ำงๆ ของไลฟ์กำร์ด
“มันเป็นกฎว่ำจะต้องมีไลฟ์กำร์ดประจำทุกสระ และต้องมีตลอดเวลำที่สระพร้อมให้บริกำร ซึง่ ถ้ำเกิดอะไร
ขึ้นมำทำงสระต้องรับผิดชอบทัง้ หมด แต่อำจจะมียกเว้นบ้ำง ในสระที่นักกีฬำใช้ซ้อมกัน เพรำะที่นั่น ผูฝ้ ึกสอนก็จะทำหน้ำที่
เหมือนไลฟ์กำร์ดไปในตัว แต่ถ้ำเป็นสระทีม่ ีกำรว่ำยน้ำเล่นกัน ก็ต้องมีไลฟ์กำร์ดเข้ำมำเกี่ยวข้อง” แต่ใช่ว่ำแค่ว่ำยน้ำเป็นก็
สำมำรถเป็นไลฟ์กำร์ดได้ แต่จะต้องผ่ำนหลักสูตรเฉพำะของไลฟ์กำร์ดมำก่อน หรืออย่ำงน้อยก็ต้องรู้วิธีกำรช่วยคนที่กำลัง
จมน้ำ
“โดย ทั่วๆ ไปแล้ว กำรจะเข้ำมำเป็นไลฟ์กำร์ดนั้นจะต้องมีกำรอบรมกำรช่วยชีวิตคนที่จมน้ำ วิธีปฐมพยำบำล เพื่อให้
ทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ที่ถกู ช่วยปลอดภัยทัง้ คู่ แต่ก็ขึ้นอยู่กบั ว่ำใครเป็นผู้อบรมให้ เพรำะก็มหี ลำยสระ โดยเฉพำะสระตำมหมูบ่ ำ้ น
ที่ไม่ได้มีกำรอบรมไลฟ์กำร์ดอย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว บำงแห่งแค่เห็นว่ำว่ำยน้ำเป็นก็จ้ำงมำเป็นไลฟ์กำร์ดเลย” เอำเป็นว่ำ

-๙๓70 เปอร์เซ็นต์ของไลฟ์กำร์ดทั้งประเทศ ยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรมเรื่องของกำรช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทำงน้ำมำเลย เพรำะมันมี
มำกกว่ำกำรว่ำยไปช่วย ไม่ว่ำจะเป็นกำรโยนโฟม โยนห่วงยำง มันก็มีวิธีกำร คนว่ำยน้ำแข็ง ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะช่วยคน
อื่นได้ บำงทีว่ำยไปช่วยก็จมน้ำทัง้ คู่เลยก็มเี พรำะไม่ได้เรียนรูว้ ่ำจะต้องเข้ำไป โดยลักษณะใดจึงจะถูกต้อง”
ป้องกันก่อนจะสาย
เมื่อเห็นกันแล้วว่ำอันตรำยจำกกำรจมน้ำอยู่ใกล้ตัวเด็กๆ ของเรำมำกกว่ำที่คิด จึงจำเป็นต้องหำวิธีป้องกัน
ซึ่งสิง่ แรกที่พ่อแม่ผปู้ กครองสำมำรถทำได้เลยคือกำรจัดกำรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันจุดเสี่ยงภำยในบ้ำน และ
กำรพำลูกไปเรียนว่ำยน้ำเสียแต่เนิ่น ๆ อย่ำคิดว่ำกำรทีล่ ูกของคุณว่ำยน้ำเป็นเองจำกกำรว่ำยน้ำในคลองหน้ำบ้ำนจะ
เหมือนกับกับว่ำยน้ำจำกกำรฝึกที่ถูกวิธี “ควำมจริงแล้วทุกคนจำเป็นที่จะต้องว่ำยน้ำให้เป็น เพรำะในชีวิตประจำวันของ
เรำนั้นต้องพบเจอกับควำมเสี่ยงจำกอุบัตเิ หตุทำงน้ำ เยอะมำก” วรรณกร กำศเกษม ครูสอนว่ำยน้ำ โรงเรียนอรรถมิตร กล่ำว
เธอยังบอกอีกว่ำ คนที่เรียนว่ำยน้ำจะต่ำงจำกคนที่ไม่ได้เรียนแต่ว่ำยเป็น เนือ่ งจำกว่ำคนที่เรียนจะทรำบ
หลักกำรพื้นฐำนของกำรเอำตัวรอดภำยใต้สถำนกำร คับขันได้ดีกว่ำกำรลอยตัว
“กำรลอยตัวในน้ำให้ได้นั้นเป็นหนทำงที่ดีทสี่ ดุ สำหรับกำรเอำตัวรอดกรณีเกิด อุบัตเิ หตุทำงน้ำ เนื่องจำก
บำงทีถ้ำกระแสน้ำเชี่ยวกรำก เรำจะไม่สำมำรถสู้แรงของน้ำได้ ทำให้เมื่อว่ำยไปสักพักจะหมดแรงและจมน้ำในทีส่ ุด เพรำะ
คนที่ไม่ได้เรียนว่ำยน้ำอย่ำงถูกวิธีมำนั้นจะไม่สำมำรถลอยตัวนิ่งๆ ในน้ำได้”
รศ.นพ.อดิศักดิบ์ อกว่ำกำรให้เด็กเรียนว่ำยน้ำถือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงที่ดีทำงหนึ่ง ซึง่ จำกข้อมูลทำงวิชำกำร
เด็กสำมำรถเรียนว่ำยน้ำได้ตั้งแต่อำยุ 4 ขวบ
“รัฐบำล ควรจะต้องยกระดับควำมสำคัญของปัญหำนี้ให้เป็นปัญหำเร่งด่วน มันแก้ง่ำย แก้แล้วเห็นผล อัตรำ
กำรตำยตอนนี้ 1,500 คนต่อปี เท่ำกับ 10 ต่อ 100,000 ซึ่งในประเทศที่เขำทำกำรป้องกันได้ เขำทำจนลดเหลือ 2 ต่อ
100,000 นั่นหมำยควำมว่ำอีก 10 ปี เรำจะมีคนตำย 15,000 ถ้ำเรำไม่ทำอะไร แต่ถ้ำเรำลงมือป้องกัน อัตรำกำรตำย
จะเหลือแค่ 1 ใน 5 หรือ 3,000 คนต่อปี ในอีก 10 จะมีเด็กรอด 12,000 คน” ขณะเดียวกัน จะต้องเผยแพร่องค์ควำมรู้
และกำรป้องกันแก่ผู้ปกครองอย่ำงทั่วถึง ผ่ำนหน่วยงำนสำธำรณสุขต่ำงๆ ที่กระจำยตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียนอนุบำล
ศูนย์เด็กเล็ก โดยกำรดึงชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำร่วมดูแลจัดกำรด้วย แต่เรำจะสอนแค่กำรว่ำยน้ำอย่ำงเดียวไม่ได้
เพรำะเมื่อเด็กว่ำยน้ำได้ เด็กก็จะว่ำยน้ำมำกมำกขึ้น ถ้ำเด็กไม่รู้ว่ำน้ำเชี่ยว น้ำไหลแรง ไม่ควรว่ำย แต่นึกว่ำตัวเองว่ำยได้
พวกนี้ก็จะเสี่ยง น้ำแบบใดเล่นได้ เล่นไม่ได้ กำรกระโดดจำกสะพำนลงมำมีอันตรำยอย่ำงไร กำรลงไปช่วยเหลือเพือ่ นต้อง
ทำอย่ำงไร ดังนั้น กำรสอนว่ำยน้ำต้องควบคู่ไปกับกำรสอนควำมปลอดภัยทำงน้ำด้วยเสมอ” ด้ำนกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มีอยูก่ ็
จำเป็นต้องทำให้เกิดกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจังเสียที อย่ำงเรือ่ งไลฟ์กำร์ดก็เป็นตัวอย่ำงทีเ่ ห็นได้ชัดแล้วว่ำหละหลวมแค่ไหน
ไม่ใช่รอให้เกิดโศกนำฏกรรมขึ้นมำเสียก่อน แล้วค่อยตื่นตระหนกล้อมคอกอย่ำงทีส่ ังคมไทยชอบทำมำโดยตลอด

-๙๔-

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

-๙๕๙.ีโครงการเพิ่มขดความสามารถของชุมชนในการจัดการสวัสดิการสังคม
บนฐานการใช้ต้นทุนในท้องถิ่นตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยง จังหวัดเลย
หน่วยงานี: องค์กรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนในกำรจัดกำรสวัสดิกำรสังคมบนฐำนกำรใช้ต้นทุนในท้องถิ่นตำม
ปรัชญำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดกำรพึ่งตนเองของชุมชนได้ในระยะยำวและมีควำมยั่งยืน มีเป้ำหมำย
ที่ชัดเจน คือ กำรจัดสวัสดิกำรสังคมเพื่อลดหนี้รำยครัวเรือน และสร้ำงระบบสวัสดิกำรที่มีควำมหลำกหลำย สร้ำงรำยได้
และกำรออม ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน จำกต้นทุนทำงสังคม ภูมิปัญญำ วัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และกำรสร้ำงกลุ่มขนำดเล็กหลำยกลุ่มไปสู่กำรขยำยเครือข่ำยฯ ในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่ำงมั่นคง ปรับ
ประยุกต์ฐำนแนวคิดเรื่องปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรและกำรพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชน โดยเน้นในเรื่อง *ปัญญำมำก่อนเงินตรำ* พึ่งพำตนเองก่อน พัฒนำฐำนจำกภำยในสู่ภำยนอก รวมทั้งบูรณำกำร
เชื่อมโยงกับท้องถิ่น
๒.วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำศักยภำพของชุมชนในกำรจัด ระบบสวัสดิกำรชุมชนเพื่อ
กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินในระดับครัวเรือน
๒.๒ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและทักษะในกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงรำยได้และควำมสำมำรถในกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมทำงเลือกบนฐำนกำรใช้ต้นทุนทำงสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนในชุมชน
๓.งบประมาณโครงการ
งบประมำณที่ เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร จำนวนทั้ง สิ้น ๙๑,๙๐๐ บำท ได้รับ กำรสนับสนุนจำกเงินกองทุนของ
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดเลยในระบบกระจำยฯ ปีงบประมำณ ๒๕๕๙
๔.ีกลุม่ เป้าหมายีและพื้นท่ดาเนินงาน
๔.๑ กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย
๑) สมำชิกวิสำหกิจกลุม่ ออมทรัพย์บ้ำนศรีเจริญ
จำนวน ๒๐ คน
๒) สมำชิกกลุ่มเกษตรยัง่ ยืน ๓ กลุ่ม.
จำนวน ๓๐ คน
๓) ผู้ด้อยโอกำสในชุมชน
จำนวน ๒๐ คน
๔) อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
ตำบลเลยวังไสย์
จำนวน ๒๐ คน
๔.๒ พื้นที่ดำเนินโครงงำน พื้นที่ดำเนินงำนของกลุม่ ๕ หมู่บำ้ น ดังนี้
๑) บ้ำนเลยวังไสย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๒) บ้ำนโคกหนองแห้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๓) บ้ำนไร่สุขสันต์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

-๙๖๔) บ้ำนโนนพัฒนำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๕) บ้ำนศรีเจริญ
หมู่ที่ ๘ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
(ศูนย์วิสำหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้ำนศรีเจริญ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๘)
๔.๓ ระยะเวลำดำเนินงำน จำนวน ๗ วันเดือนกันยำยน ๒๕๕๙
๕. วิธการและกระบวนการทางาน
วิธการ
กระบวนทางาน
๑. เวทีวิเครำะห์และเรียนรู้ห่วงโซ่แห่งกำร ๑. ทำควำมเข้ำใจกับผู้เข้ำร่วมเวทีเรียนรู้
เป็ น หนี้ สิ น และฐำนคิ ด เรื่ อ ง เศรษฐกิ จ ๒. ทำกำรสำรวจแหล่งที่มำของหนี้สินรำยครัวเรือนของผู้เข้ำร่วมอบรม
พอเพี ย ง กั บ กำรแก้ ไขปั ญ หำหนี้ สิ น ภำค ๓. เรียนรู้บทเรียนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สิน
ครัวเรือน
ภำคครัวเรือน
๔. แลกเปลี่ยนชุดประสบกำรณ์ บทเรียนกับทีมวิทยำกร
๕.ใช้กระบวนกำร A–I–C มำเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และวำงแผน ในกำรจัดกำรหนี้สิน
ภำคครัวเรือน
๖. สรุปและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
๒. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดสวัสดิกำร
ชุมชนบนฐำนกำรใช้ต้นทุนทรัพยำกรใน
ท้องถิ่น และร่วมถอดบทเรียนกำร
ดำเนินงำนกับกลุ่มแปรรูปกล้วย จังหวัด
พิษณุโลก
วิธการ
๓. กำรฝึกอบรมทักษะกำรแปรรูปผลผลิต
จำกแปลงวนเกษตร
๔. กำรอบรมจัดทำแผนกิจกำรชุมชนเพื่อ
พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกจำกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่นในชุมชน
๕. กำรส่งเสริมกำรผลิตถ่ำนโดยใช้
เทคโนโลยีชีวมวลเพื่อสร้ำงรำยได้และกำร
ออมในระดับครัวเรือน
เหตุผลที่ต้องจัดกิจกรรม
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมี
พระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กำร
ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองกำรจัดกำรพลังงำน
ทดแทนก็เป็นกำรแสวงหำแนวทำง
พึ่งตนเองด้ำนหนึ่งของชุมชนซึ่งจะมีผลต่อ
กำรขยำยผลสู่ชุมชนอื่นๆ

๑. เตรียมพื้นที่และประเด็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มแปรรูปกล้วย พิษณุโลก
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและเนื้อหำที่หลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรถอดบทเรียน
๓. นำเนื้อหำที่ได้เรียนรู้มำสรุปบทเรียนและจัดกำรเป็นควำมรู้ที่ได้เรียนรู้
๔. ประยุกต์บทเรียนที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้ในพื้นที่ของตนเอง
๕. สรุป รำยงำน และประเมินผล
กระบวนทางาน
๑. กำรให้ควำมรู้โดยนักวิชำกำรด้ำนอำหำรจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย
๒. กำรลงมือปฏิบัติตำมหลักวิชำกำร
๓. สรุปบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
๔. สรุปรำยงำนและประเมินผล
๑. เตรียมประเด็นในกำรแลกเปลี่ยนร่วมกับวิทยำกร โดยมุ่งเน้นในกำรให้ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ถึง
ผลกระทบและโอกำสในกำรพัฒนำกิจกำรชุมชนและร่วมทำแผนกิจกำรของชุมชน
๒. สรุปรำยงำนและประเมินผล
๑. อบรมให้ควำมรู้ในเรื่องพลังงำนชีวะมวลกำรเผำถ่ำนให้ได้คุณภำพกำรผลิตเตำ กำรจัดกำร
วัตถุดิบ กำรตลำด
๒. ผลิตเตำชีวะมวล ๒ แบบ แบบที่ ๑ เป็นแบบ ๒00 ลิตร แบบที่ ๒ เป็นแบบเตำเผำถ่ำนขอ
กระทรวงพลังงำน
๓. ฝึกปฏิบัติกำรเผำถ่ำนชีวะมวล
๔. สรุปรำยงำนและประเมินผล

-๙๗๖.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มกี ำรติดตำมประเมินผลตลอดเป็นระยะๆระหว่ำงกำรดำเนินงำน จึงไม่มีปัญหำ
และอุปสรรคแต่ประกำรใด
๗.ีประสิทธิภาพีและประสิทธิผลีของการบริหารจัดการ
๗.๑ีประสิทธิภาพ
๑) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจำกเงินกองทุนตำมที่ได้รับกำรสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น ๙๑,๙๐๐ บำท เป็นไป
ตำมสัญญำที่ทำไว้และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดเลยกำหนด และมี
กำรแจงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย( breakdown )ของแต่ละกิจกรรมได้อย่ำง ครบถ้วน ละเอียดและชัดเจน
๒) เกิดควำมเหมำะสมและควำมคุ้มค่ำทั้งเชิงคุณภำพ เชิงปริมำณ และเชิงเวลำที่กลุ่มเป้ำหมำย ๙๐ คน
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่เป็นประโยชน์จำกกำรอบรมและนำไปปฏิบัติได้จริง ภำยในกรอบระยะเวลำ ๕ วัน (กำรเตรียมกำร
๒ วัน ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) โดยคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย ๑,๐๒๑ บำทต่อคน หรือ ๓๔ บำทต่อคนต่อวัน
๓) กำรใช้องค์ควำมรู้ของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้รู้จักกำรดำรง
ชีวิตอย่ำงสมดุล
๔) กำรวิเครำะห์และเรียนรู้ห่วงโซ่แห่งกำรเป็นหนี้สินและฐำนคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรแก้ไข
ปัญหำหนี้สินภำคครัวเรือน โดยกำรใช้กระบวนกำร A–I–C มำเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และวำงแผนในกำรจัดกำร
หนี้สินภำคครัวเรือนกลุ่มวิทยำกรจำกสถำบันกำรศึกษำ
๕) กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนบนฐำนกำรใช้ต้นทุนทรัพยำกรในท้องถิ่น และร่วมถอดบทเรียนกำรดำเนินงำน
กับกลุ่มแปรรูปกล้วยจังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดอำชีพและผลิตภัณฑ์จำกกล้วยจำหน่ำย และสร้ำงรำยได้
๖) กำรสร้ำงพลังงำนจำกเตำชีวะมวล ๒ แบบ แบบที่ ๑ เป็นแบบ ๒๐๐ ลิตร แบบที่ ๒ เป็นแบบเตำเผำถ่ำน
ของกระทรวงพลังงำน ซึ่งทำให้กำรเผำถ่ำนที่ได้คุณภำพ กำรผลิต และกำรจัดกำรพลังงำนทดแทนก็ เป็นกำรแสวงหำ
แนวทำงพึ่งตนเองด้ำนหนึ่งของชุมชนซึ่งจะมีผลต่อกำรขยำยผลสู่ชุมชนอื่น ๆ กำรจัดกำรกำรใช้วัตถุดิบและกำรตลำด
ตำมพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง*กำรทำให้ชุมชนพึ่งตนเอง*
๗.๒ีประสิทธิผล
๑) ปัญหำภำวะหนี้สินรำยครัวเรือนโดยใช้ฐำนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่ได้รับ
กำรแก้ไข จำนวน ๕๐ คน จำกจำนวนตำมเป้ำหมำย ๒๐ คน ผลสัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ ๒๕๐ และหนี้สินในครัวเรือน
ในภำพรวมในกลุ่มสมำชิกวิสำหกิจกลุ่มออมทรัพย์บ้ำนศรีเจริญลดลง และปัจจุบันมีสมำชิกกลุ่มเกษตรยั่ง ยืนรวมเพิ่มขึ้น
จำกเดิม ๒๔ คน เป็น ๑๐๔ คน ปัจจุบันสมำชิกมีเงินออมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บำท จำกกำรออมเดือนละ ๕๐ บำท
ต่อคน สำหรับรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกล้วย ผลหมักเม่ำ (กำลังจะต่อยอดแป้งกล้วยและปลูกพืชสมุนไพร
ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนสมุนไพรจำกโรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร มำช่วยให้กำรสนับสนุนและคำแนะนำด้วยแล้ว)
ซึ่งผลผลิตและสิ่งที่จะต่อยอดดังกล่ำวจะตอบโจทย์ที่ดีที่สุดของโครงกำรและกลุ่มเป้ำหมำย
๒) กำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนบนฐำนกำรใช้ต้นทุน ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ในสังคมชุมชน เข้ำใจในห่วงโซ่แห่งคุณค่ำกำรตัดไม้ทำลำยป่ำผลกระทบจำกกำรก่อหนีส้ ินครัวเรือน กำรเห็นคุณค่ำวนเกษตร
ควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร เป็นต้น
๓) เกิดศูนย์กำรเรียนรูท้ ำงวิชำกำรและหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรแปรรูปผลผลิต เกิดกำรประยุกต์ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ชุมชนมีแผนกิจกำรของชุมชนและแผนกำรผลิตวัตถุดิบที่

-๙๘จะนำไปแปรรูป กำรเรียนรู้เรื่องกำรจัดกำรพลังงำนทดแทนเพื่อขยำยผลให้กบั ชุมชน และเกิดกำรนำเอำวัสดุในท้องถิ่นมำ
จัดกำรให้เกิดเป็นรำยได้เพื่อกำรจัดสวัสดิกำรในระดับครัวเรือน และมีกำรขยำยผลต่อชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
๔) เกิดอำชีพและรำยได้ และกองทุนเงินออมที่เพียงพอ และ*กำรบริกำรจัดกำรตำมวิถีชุมชนที่เน้น
กำรควำมเอื้ออำทร ช่วยเหลือเกื้อกูลมำกกว่ำเชิงพำณิชย์ * มีกำรรวมตัวกันในกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเกิดศูน ย์
เรียนรู้ต้นแบบและเป็นหมู่บ้ำนมั่งมีศรีสุขของจังหวัดเลยและมีกำรต่อยอดสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำนและหน่วยงำน
อื่นๆและมีกำรพัฒนำขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มนี้ได้รับรำงวัลจำนวน ๒ รำงวัล ได้แก่ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมี ศรีสุข และเป็น
หมู่บ้ำนศูนย์เรียนรู้ของนำยหลวงต้น แบบเพรำะมีกิจกรรมในศูนย์อย่ำงต่อเนื่องและให้ศึกษำดูงำนได้ตลอดพัฒนำชุมชน
กลุ่มนี้ได้รับรำงวัลจำนวน ๒ รำงวัล ได้แก่ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงมั่งมี
๘.ีผลท่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๘.๑ีผลผลิตี(Output)ี
๑) เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรแก้ไขปัญหำภำวะหนี้ สินรำยครัวเรือนโดยใช้ฐำนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่
๒) กลุ่ม ผู้ตัวแทนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงประสบกำรณ์ท ำงำนมำสู่ก ำรแก้ไขปัญ หำของ
ครอบครัวและชุมชนของตัวเอง
๓) มีกำรประยุกต์ใช้แนวคิดกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนบนฐำนกำรใช้ต้นทุนทรัพยำกรในท้องถิ่นมำใช้ในพื้นที่
๔) ชุมชนมีแผนกิจกำรของชุมชนและแผนกำรผลิตวัตถุดิบที่จะนำไปแปรรูป
๕) เกิดกำรส่งเสริมกำรผลิตถ่ำนโดยใช้เทคโนโลยีชีวะมวล เพื่อขยำยผลองค์ควำมรู้ให้กับชุมชนในศูนย์เรียนรู้
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)ี
๑) เกิดกำรทำแผนกิจกำรชุมชนเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกจำกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในชุมชนจัดสวัสดิกำร
สังคมทำงเลือกบนฐำนกำร ใช้ต้นทุนทำงสังคม วัฒนธรรม
๒) เกิดควำมเข้มแข็งในกลุ่มเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงรำยได้ก่อให้เกิดงำนในชุมชน
๘.๓ีผลกระทบี(Impact)
๑) เกิดกำรนำเอำวัสดุในท้องถิ่นมำจัดกำรให้เกิดเป็นรำยได้เพื่อกำรจัดสวัสดิกำรในระดับครัวเรือน
๒) ชุม ชนเกิดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรฝึกปฏิบัติ สร้ำงกลุ่ม
ขนำดเล็กหลำยกลุ่มไปสู่กำรขยำยเครือข่ำยฯ ในระดับที่ใหญ่ขึ้นอย่ำงมั่นคง และเกิดกำรสร้ำงรำยได้และกำรออมในระดับ
ครัวเรือนและในชุมชน
๙.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีพัฒนาสังคม
ีีีี

-๙๙- กำรแก้ไขปัญหำครัวเรือนและควำมยำกจน
- ฟื้นฟู กำรป้องกัน และคุ้มครองธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
- พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
- เป็นศูนย์กำรศึกษำเรียนรู้
- เป็นกำร พัฒนำและส่งเสริมเพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำตนเองของกลุ่มคนในชุมชนให้
ได้ในระยะยำว มีควำมยั่งยืน
- พัฒนำทักษะในกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงรำยได้ของกลุ่มสมำชิกที่มีควำม
หลำกหลำยและกำรออมในระดับครัวเรือน
- พัฒนำแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำให้เกิดรำยได้ในชุมชนเป็นทุนหมุนเวียน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้โดยผ่ำนกำร
แลกเปลี่ยนรู้

ประโยชน์นำไปขับเคลื่อนนโยบำย เช่น นโยบำยของ
รัฐด้ ำนสวัส ดิกำรสั งคม นโยบำยของกระทรวงกำร
พั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หรื อ
นโยบำยของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เป็นต้น
เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นมำตรกำรสำคัญในกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรสังคม กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและพัฒนำตนเองได้
อย่ำงยั่งยืน

๑๐.ีความร่วมมือีต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
ก่อนดาเนินโครงการ
-ีสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยี(กองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม)
-ีคณะกรรมกำรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เลย(อพม.)
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเลยวังไสย์
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
- อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่งของมนุษย์(อพม.ตำบลเลยวังไสย์
ระหว่างดาเนินโครงการ
-ีสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยี(กองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม)
-ีคณะกรรมกำรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เลย
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเลยวังไสย์
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
- อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่งของมนุษย์ (อพม.)ตำบลเลยวังไสย์
- วิสำหกิจกลุ่มออมทรัพย์บ้ำนศรีเจริญ, กลุ่มเกษตรยั่งยืน
- กลุ่มแปรรูปกล้วยจังหวัดพิษณุโลก
หลังโครงการสิ้นสุดลง
-ีสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยี(กองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม)
-ีคณะกรรมกำรอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเลย
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเลยวังไสย์
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน
- อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่งของมนุษย์ (อพม.)ตำบลเลยวังไสย์
- วิสำหกิจกลุ่มออมทรัพย์บ้ำนศรีเจริญ, กลุ่มเกษตรยั่งยืน

- จัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรเขียนโครงกำรเพื่อขอรับ
งบประมำณจำกองทุนฯ
- ให้คำแนะนำในกำรเขียนโครงกำรกลั่นกรองโครงกำร
ในเบื้องต้น
- ประสำนแนะนำในเรื่องกำรจัดทำเอกสำรต่ำง ๆ ใน
กำรทำโครงกำร
- ประสำนคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม
โครงกำร
- สนับสนุนงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
- ร่วมกำหนดแผนงำนโครงกำร
- ผู้นำชุมชน/กลุ่มต่ำง ๆ ร่วมสังเกตกำรณ์และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตำมประเมินผลโครงกำร
- ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
- มีหน่วยงำนรำชกำร หรือบุคคล อำสำสมัคร แกนนำ
ให้ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
- มีหน่วยงำน กลุ่ม องค์กร ต่ำงๆ เข้ำมำดูงำนในพื้นที่
- มีกำรต่อยอดสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำน

-๑๐๐๑๑.ีความคิดริเริ่มี/ สร้างสรรค์ี/ีนวัตกรรม
๑๑.๑ เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในรูปแบบกระบวนกำรทำงำน ปรับประยุกต์ฐำนแนวคิด
เรื่อง ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒ นำระบบสวัสดิกำรและกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน โดยเน้น
ในเรื่อง*ปัญญำมำก่อนเงินตรำ* พึ่งพำตนเองก่อน พัฒนำฐำนจำกฐำนภำยในสู่ภำยนอก
๑๑.๒ มี กำรสะท้อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำง *นวัตกรรมทำงควำมคิด*ที่เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิกำร
สังคม โดยกำรสนับสนุนให้สมำชิกเกิดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง
ให้ทักษะพื้นฐำนสำหรับกำรพัฒ นำกลุ่มสวัสดิกำร ไปพร้อมกัน มีกำรนำผลที่ประเมินโครงกำรไปปรับใช้ในกำรพัฒนำ
โครงกำรต่อไป
๑๒.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑๒.๑ มีกำรนำแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักกำรที่เหมำะสมต่ำง ๆ มำใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำรหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนำที่ยั่งยืน (sustainable development กำรมีส่วนร่วม (participation) แนวคิดด้ำนสวัสดิกำร
สังคม (social welfare)
๑๒.๒ กำรจัดสวัสดิก ำรชุม ชนดั้งเดิม โดยระบบของชุม ชน โดยชุม ชน และเพื่อชุม ชน เริ่ม ต้นกำรจัดกำร
สวัสดิกำรบนฐำนกำรใช้ต้นทุนทำงสังคม วัฒนธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ทำให้คนในชุมชนเห็นถึงควำมสำคัญต่อ
หน้ำที่ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมร่วมกัน
๑๒.๓ กำรมีส่วนร่วมและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย กำรบริหำรจัดกำรผลผลิต และกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรผลิตไปสู่กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน มีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิตกำรนำไปสู่กำรเพิ่มมูลค่ำของผลผลิต
๑๒.๔ กำรจัดระบบสวัสดิกำรในหลำยชุมชน คือเรื่องกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย และนำไปสู่กำรออมซึ่ง
กำรสร้ำงรำยได้เล็งเห็นผลว่ำ สำมำรถสร้ำงจำกฐำนที่ตนมีได้ ซึ่งแนวคิดตรงนี้เป็นแนวคิดด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒.๕ ได้รับ กำรสนั บ สนุ นส่ง เสริม จำกหน่ วยงำนภำคีเครือข่ ำย เช่น ส ำนัก งำนพั ฒ นำชุม ชนจัง หวัด ,
กระทรวงพลังงำน, ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติ,มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอีสำน,กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๑๓.ีสรุปบทเรยนีและนาผลท่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดโครงการอื่นๆีต่อไป
มีกำรรวมตัวกันในกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเกิ ดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและเป็นหมู่บ้ำนมั่งมีศรีสุขของ
จังหวัดเลยและมีกำรต่อยอดสนับสนุนจำกกระทรวงพลังงำนและหน่วยงำนอื่น ๆ กำรต่อยอดโครงกำรทั้งทำกำรคู่ขนำน
เช่น ผลิตภัณฑ์จำกกล้วยกับผลมักเม่ำ กำรปลูกฝ้ำยและกำรปลูกข้ำวแดง ซึ้งทั้งฝ้ำยและข้ำวแดงเป็นพืชที่มีต้นกำเนิ ดของ
จังหวัดเลย จึงเกิดแนวคิด ที่จะขับเคลื่อนเรื่องรำวที่มำของสิน (Story)หรือสินค้ำที่มีกำรบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) และจำก
ที่มีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่องดังกล่ำว ผลทำให้องค์กรนี้ได้รับรำงวัลจำนวน ๒ รำงวัล ได้แก่ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงมัง่
มีศรีสุข และเป็นหมู่ บ้ำนศูนย์เรียนรู้ของนำยหลวงต้นแบบ ปัจจุบันมีคณะบุคคล หน่วยงำน และองคฺกรภำยนอกได้ให้
ควำมสนใจและศึกษำดูงำนอยู่ตลอดี

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

-๑๐๑-

องค์กรสวัสดิการชุมชน
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจานวนี๑ีโครงการ

-๑๐๒๑.ีโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหน้สิน
โดย กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน จังหวัดอุทัยธำนี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการี
ความเป็นมา
จำกกำรจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบล ระหว่ำงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๕ ผลจำกกำรจัดเก็บข้อมูลพบว่ำ ชุมชนใน
ตำบลประดู่ยืน อำเภอลำนสัก จังหวัดอุทัยธำนี ส่วนใหญ่ประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรมีหนี้สนิ นอกระบบและปัญหำเกี่ยวกับ
กำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรที่มีต้นทุนกำรผลิตสูง ซึ่งสำเหตุเกิดจำกมีรำยได้ไม่เพียงพอกับกำรใช้จ่ำยในครัวเรือน
กำรขำดจิตสำนึกในกำรดำรงชีวิต และค่ำนิยมผิดๆ โดยข้อมูลดังกล่ำวได้แสดงหนี้สินของคนตำบลประดู่ยืน มีสูงถึง ๗๘ ล้ำนบำท
โดยมำจำกภำคกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และส่วนหนึ่งก็มำจำกนำยทุนมำปล่อยกู้ จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ กำรแก้ปัญหำดังกล่ำว
ควรมีกำรส่งเสริมให้คนในชุมชนจัดกำรหนี้สินด้วยตนเองแล้วหันมำประกอบอำชีพที่เกี่ยวกับกำรลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่มรำยได้
เพื่อไม่ให้ประชำชนตกอยู่ในวงจรของหนี้สินนอกระบบอีกต่อไป ดังนั้น กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ ยืนจึงจัดทำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมำชิกกองทุนในกำรลดภำวะหนี้สิน เพื่อจัดอบรมให้สมำชิกได้มีควำมรู้ในกำรจัดกำรหนี้สินของ
ตนเอง รวมไปถึงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละด้ำน เช่น ด้ำนกำรประกอบอำชีพ และด้ำนกำรใช้จ่ำย เพื่อให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำมำรถลดหนี้ลงได้ จนนำไปสู่กำรปลดหนี้ในที่สุด
โดยกำรจัดท ำหลัก สูตรกำรเรียนรู้เรื่องกำรแก้ ห นี้ ชื่อว่ำ (โรงเรียนแก้ห นี้ ตำบลประดู่ยืน) โดยตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของ
โครงกำร คือ กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมำชิกที่เข้ำมำเรียนจนจบหลักสูตรว่ำ สำมำรถลดหนี้ลงได้หรือไม่ โดยดูจำก
กำรทำบัญชีครัวเรือนของสมำชิกที่ผ่ำนกำรอบรม จำนวน 51 รำย
ฐำนแนวคิดของกำรกำหนดกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินมีที่มำจำก
1. กำรเรียนรู้ปัญหำจำกผู้ประสบปัญหำเรื่องหนี้สิน
2. จำกสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน “กำรระเบิดปัญหำจำกภำยใน”
3. หลักพุทธศำสนำ “อริยสัจ 4” (ทุกข์ = ปัญหำที่เกิดขึ้น สมุทัย = สำเหตุของกำรเกิดปัญหำนิโรธ = กำร
เข้ำใจสำเหตุแห่งปัญหำ และมรรค = หนทำงกำรแก้ไขปัญหำ)
4. ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP - Sufficiency Economy Philosophy)
3 ห่วง
พอประมำณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

2 เงื่อนไข
ควำมรู้ (รอบคอบ รอบรู้ และระมัดระวัง)
คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญำ

-๑๐๓เป้าประสงค์ของโครงการี
เชิงปริมาณ
1) สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 12 หมู่บ้ำน
2) สมำชิกมีควำมรู้ในกำรพัฒนำอำชีพของตนเอง
70% ของประชำกรทั้งหมด
3) สมำชิกสำมำรถทำบัญชีครัวเรือนได้ 90%
ของสมำชิก 12 หมู่บ้ำน
4) มีชุดองค์ควำมรู้ 1 ชุด

เชิงคุณภาพ
1) สมำชิกสำมำรถลดภำวะหนี้ของตนได้
2) ชุมชนมีกำรพัฒนำอำชีพให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรเข้ำสู่อำเซียน
3) เกิดกำรทำงำนร่วมกันกับทุกหน่วยงำน/ ภำคี /
กลุ่มองค์กรต่ำงๆ
4) เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้

2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สมำชิกสำมำรถได้รับรู้แนวทำงและวิเครำะห์ตนเองเป็นในกำรจัดกำรหนี้
2.2 เพื่อให้สมำชิกพัฒนำตนเองในกำรประกอบอำชีพในกำรเพิ่มรำยได้
2.3 เพื่อให้สมำชิกตระหนักและมีจิตสำนึกในกำรใช้จ่ำย อย่ำงรอบคอบและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 243,500 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุ นส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 138,500 บำทองค์กรสมทบจำนวน
105,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมกำรและสมำชิกกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน ทั้ง 12 หมูบ่ ้ำน จำนวน 100 คน
ีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการี
สมำชิกต้องสมัครใจ และเปิดใจของตนเองในกำรเป็นหนี้จริงๆ เปิดเผยรำยกำรบัญชีหนีส้ ินและมีเวลำ
ที่จะเรียนกับโรงเรียนแก้หนี้ได้ตลอด
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
1) ตำบลประดู่ยืน อำเภอลำนสัก จังหวัดอุทยั ธำนี
2) ศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดเวทีเชิงปฏิบัติกำรใช้หลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม
ต้องมีควำมสมัครใจและจริงใจที่จะเปิดเผยปัญหำหนี้สิน เพื่อนำไปสู่กำรวิเครำะห์เพื่อหำทำงแก้ ปัญหำร่วมกัน
2) ดำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรประกอบอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้สู่ครอบครัว
3) พัฒนำศักยภำพกำรศึกษำดูงำนพื้นที่ๆ ประสบควำมสำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำ
4) กำรติดตำมผลจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรอบรม
5) วัดผลสำเร็จตำมตัวชี้วัดที่กำหนด

-๑๐๔5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจก่อนดำเนินโครงกำร
2) จัดเวทีเชิงปฏิบัติกำรใช้หลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย จุดเน้นคือกำรวิเครำะห์ภำระ
หนี้สินร่วมกัน นำไปสู่กำรวิเครำะห์ตนเอง อันจะส่งผลให้เห็นว่ำต้นทำงของหนี้สินหลำยเรื่องเป็นปัจจัยภำยนอกที่เรำ
ไม่สำมำรถกำหนดได้ เช่น หนี้จำกภัยธรรมชำติ เป็นต้น กำรเปิดเผยตนเองร่วมกับกำรวิเครำะห์จำแนกหนี้ของตนเอง
จะส่งผลให้ผู้เข้ำร่วมตระหนักถึงศักดิ์ศรีของตนเองอีกครั้ง ลดควำมละอำยในกำรปกปิด และจะได้คิดและหำทำงออก
ร่วมกัน
3) ดำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรประกอบอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้สู่สังคม
4) พัฒนำศักยภำพโดยกำรศึกษำดูงำนพื้นที่ๆ ประสบควำมสำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำที่จังหวัดอุบลรำชธำนี
และศรีสะเกษ เกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำและกำรจัดกำรกองทุนเพื่อลดปัญหำหนี้สิน
๕) ประเมินผล สรุปบทเรียน และถอดชุดองค์ควำมรู้ อันนำไปสู่กำรทำควำมเข้ำใจกลไกกำรจัดกำร
หนี้สินในระบบคิดเดิม ที่พึ่งสถำบันกำรเงิน ก็ไม่สำมำรถจัดกำรหนี้ได้จริง ที่แท้เป็นเพียงกำรเปลี่ยนหนี้ กำรเปลี่ยนเจ้ำ หนี้
รำยใหม่เท่ำนั้น ขณะเดียวกันก็เป็นกำรศึกษำผลกระทบของกำรตกเป็นหนี้ที่นำไปสู่กำรฆ่ำตัวตำย กำรเข้ำถึงอบำยมุขเพื่อ
ลืมหนี้ เกิดควำมเครียดและกลำยเป็นควำมรุนแรงต่อครอบครัวตำมมำ
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
๑) งบประมำณในกำรจัด อบรมพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต ในกำรประกอบอำชีพ เพื ่อ เพิ่ม รำยได้ม ีจ ำกัด
ได้ดำเนินกำรแก้ไขโดยกำรขอรับ กำรสนับสนุนจำกเครือข่ำยและองค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลประดูยืน เช่น สถำนที่จัด
ประชุม กำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร เป็นต้น
๒) วิถีชีวิตคนเป็นหนี้ขำดคุณภำพชีวิต ขำดหน่วยงำนหรือคนที่จะเข้ำมำเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำร ไม่มี
กำรเจรจำประนอมหรือไกล่เกลี่ย ทำให้คนเป็นหนี้อยู่ในสภำวะแก้ปัญหำด้วยตนเองโดยลำพัง ดังนั้นกำรรวมกลุ่มคน
เป็นหนี้จึงนำไปสู่เวทีรับฟัง แลกเปลี่ยน และร่วมทุกข์สุขกันอย่ำงแท้จริง
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 138,500 บำท และจำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จ ำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรและสมำชิกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน ทั้ง 12 หมู่บ้ำน
จำนวน 100 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรถัวเฉลี่ย
1 คน คือ 1,385 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิด
๑) สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 12 หมู่บ้ำน ได้รับกำรอบรมเพื่อนำทุกข์มำแลกเปลี่ยนด้วยแนวคิด
ที่เชื่อว่ำ ควำมทุกข์จะนำกลุ่มไปสู่แนวทำงกำรแก้ปัญหำ เกิดควำมกล้ำในกำรปลดปล่อยควำมทุกข์ผ่ำนกำรวิเครำะห์ตนเอง
พิจำรณำเหตุจำกทุกข์(หนี้) ซึ่งได้แก่ เงินในกำรนำมำดูแลพ่อแม่ งำนบวช งำนแต่งลูก บำงส่วนวิเครำะห์แล้วจะเห็นว่ำ

-๑๐๕ปัญหำอยู่ที่พฤติกรรมตนเอง ก็จะใช้ควำมรู้ในกำรปรับตัว แก้ปัญหำจำกพฤติกรรมของตนเอง และกำรนำผลที่เกิดขึ้นมำ
แลกเปลี่ยนจะส่งผลให้เกิดควำมมั่นใจ มีควำมเชื่อมั่นในกำรแก้ปัญหำ
๒) สมำชิกที่ไม่มีทักษะด้ำนกำรงำนอำชีพ ก็จะฝึกอำชีพเพิ่มเติม หรือประกอบอำชีพเสริม มีรำยได้
เข้ำครอบครัว และสำมำรถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้
3) คนในชุมชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ หรือสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินที่มี
ให้เพียงพอในกำรดำเนินชีวิตและมีวินัยในกำรชำระหนี้สินเพื่อลดหนี้ เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
สมำชิกต้องสมัครใจ และเปิดใจของตนเองในกำรเป็นหนี้จริงๆ และมีเวลำที่จะเรียนกับโรงเรียนแก้
หนี้ได้ตลอด
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติงำนของกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
ตำบลประดู่
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม
1) ให้ควำมรู้ตำมหลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้ ใน 5 เวที ดังนี้
เวทีที่ให้ควำมรู้
เวทีที่ 1
เวทีที่ 2
เวทีที่ 3
เวทีที่ 4
เวทีที่ 5

ควำมรู้ที่ให้ตำมหลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้
จุดประกำยควำมคิด ทบทวนตัวเอง ปรับทัศนคติ
ปฏิบัติกำรบัญชี รำยรับ รำยจ่ำย ครัวเรือน “รู้ตัวเอง”
วิเครำะห์เหตุและปัจจัยที่ทำให้พ้นทุกข์ (ค้นหำหลักเกณฑ์ในกำรบริหำรหนี้)
บทเรียนกำรชำหนี้นอกระบบในช่วงระยะเวลำ 3 – 5 ปี ของคนเป็นหนี้นอกระบบ ทบทวนตัวเอง
และเสนอแนวทำงมำตรกำรในกำรป้องกันกำรหลับไปเป็นหนี้นอกระบบ
บทเรียนควำมสำมำรถชำระหนี้ของคนเป็นหนี้นอกระบบกับ
- ใช้ดอกเบี้ยจ่ำยนำยทุนมำ
- บัญชีครัวเรือนที่ใช้จ่ำย

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพเสริมตำมที่ผู้เข้ำอบรมต้องกำร ได้แก่ ขนมดอกจอก พริกแกง ร้อย
ลูกปัดคลุมผ้ำไตร ทำสมุนไพรอัดแคปซูล
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี3) กำรศึกษำดูงำนเรื่องศำสตร์พระรำชำและกำรจัดกำรกองทุนเพื่อลดปัญหำหนี้สิน
ที่จังหวัดอุบลรำชธำนีและศรีสะเกษ
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ปัญหำเรื่องหนี้สิน ด้ำนกำรทำขนม กำรร้อยลูกปัด เป็นต้น
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะทำงำนกองทุน สวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
1) สมำชิกมีควำมรู้ในกำรพัฒนำอำชีพของตนเอง 70% ของประชำกรทั้งหมด
2) สมำชิกสำมำรถทำบัญชีครัวเรือนได้ 90 ของสมำชิก 12 หมู่บ้ำน

-๑๐๖3) ได้ชุดองค์ควำมรู้ 1 ชุด
4) เกิดศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้
5) สมำชิกสำมำรถลดภำวะหนี้ของตนเองได้
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
1) จัดเวทีเชิงปฏิบัติกำรใช้หลักสูตรโรงเรียนแก้หนี้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
2) ดำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรประกอบอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้สู่สังคมอำเซียน
3) พั ฒ นำศั ก ยภำพโดยกำรศึ ก ษำดู ง ำนพื้ น ที่ ๆ ประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรแก้ ไขปั ญ หำที่ จั ง หวั ด
อุบลรำชธำนีและศรีสะเกษ เกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำและกำรจัดกำรกองทุนเพื่อลดปัญหำหนี้สิน
4) ประเมินผล สรุปบทเรียน และถอดชุดองค์ควำมรู้
ี3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
ีีี 1)ีกำรนำหลักพุทธศำสนำ “อริยสัจ 4” (ทุกข์ = ปัญหำที่เกิดขึ้น สมุทัย = สำเหตุของกำรเกิดปัญหำ
นิโรธ = กำรเข้ำใจสำเหตุแห่งปัญหำ และมรรค = หนทำงกำรแก้ไขปัญหำ) มำใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ตนเอง
2) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน ประกอบด้วย
2.1) ศำสตร์ พ ระรำชำ หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (SEP - Sufficiency Economy
Philosophy)
2.2) กำรส่งเสริมอำชีพเพื่อเป็นอำชีพเสริมในครอบครัว
2.3) กำรท ำบัญ ชีครัวเรือ น เพื่อเป็นเครื่องมื อในกำรบริห ำรจัดกำรเงินที่ มี อยู่ให้เพียงพอต่อกำร
ดำเนินชีวิต กำรออมเงิน หรือ กำรชำระหนี้ที่มีอยู่
2.4) กำรออมเงินเพื่อให้มีเงินใช้จ่ำยยำมจำเป็น หรือเพื่ออนำคต
2.5) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเป็นหนี้
2.6) กำรเจรจำไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้เจ้ำหนี้เห็นใจยอมลดดอกเบี้ยและลดหนี้สินให้ลูกหนี้
3) กำรจัดกำรลดภำระหนี้สินเชิงบูรณำกำร (แบบองค์รวม)
model

•
•
•
-

-๑๐๗4) กำรติดตำมประเมิ นผลโครงกำรเป็นระยะ ๆ และได้นำมำปรับ ปรุงกำรท ำงำนระหว่ำงดำเนิน
โครงกำรก่อนสิ้นสุดโครงกำร
ผู้ประเมิน คือ คณะทำงำนกองทุน สวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่
4.1) กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนปฏิบัติง ำน และปัญ หำอุป สรรคระหว่ำงดำเนิน
โครงกำร
4.2) กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
1) สมำชิกมีควำมรู้ในกำรพัฒนำอำชีพของตนเอง 70% ของประชำกรทั้งหมด
2) สมำชิกสำมำรถทำบัญชีครัวเรือนได้ 90 ของสมำชิก 12 หมู่บ้ำน
3) ได้ชุดองค์ควำมรู้ 1 ชุด “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน ”
4) เกิดศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้ได้เข้ำมำเรียนรู้
5) สมำชิกสำมำรถลดภำวะหนี้ของตนเองได้
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 12 หมู่บ้ำน ได้รับควำมรู้ที่จะทำควำมเข้ำใจตนเอง วิเครำะห์จำแนก
หนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ลงโทษตนเองฝ่ำยเดียว
2) คนในชุมชนมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ หรือสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินที่มีให้
เพียงพอในกำรดำเนินชีวิตและมีวินัยในกำรชำระหนี้สินเพื่อลดหนี้
3) ได้ชุดองค์ควำมรู้ในกำรใช้หลักคิดทำงศำสนำมำตั้งคำถำมเพื่อทำควำมเข้ำใจกำรก่อหนี้ของตนเองและ
ครอบครัว
4) เกิดศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นได้เข้ำมำเรียนรู้
5) สมำชิกสำมำรถลดภำวะหนี้ของตนเองได้
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 100 คน จำก 12 หมู่บ้ำน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต ดังนี้
- คนในชุมชนสำมำรถเปิดใจ จริงใจในกำรวิเครำะห์ปัญหำของตนเองได้ เกิดกลุ่มที่เป็นมิตร ร่วมคิ ด
และร่วมหำทำงแก้ปัญหำร่วมกัน
- กำรจัดเวทีแลกเปลีย่ นเพื่อหำแนวทำงแก้ปัญหำ จัดได้ 5 ครั้งใน 1 ปี ควำมสม่ำเสมอของเวลำทำ
ให้สมำชิก กลุ่มให้ควำมสำคัญกั บกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ หรือสำมำรถบริหำรจัดกำรเงินที่มี ให้
เพียงพอในกำรดำเนินชีวิตและมีวินัยในกำรชำระหนี้สินเพื่อลดหนี้ได้มำกขึ้น
- สมำชิก ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้ง 12 หมู่บ้ำน ได้รับ กำรพัฒ นำด้ำนอำชีพด้ำนต่ำง ๆ เช่นปลูก ผัก
“ผักอีสำน” ออกขำยเป็นอำชีพเสริม มีกำรจัดกำรตลำดร้ำนรับซื้อ กำรจัดทำ พำนแว่นฟ้ำ ดอกบัวเงิน ดอกบัวทอง ขนมต่ำง ๆ
ผ่ำนกำรฝึกอำชีพจำกแรงงำนจังหวัด เป็นรำยได้เข้ำครอบครัว และสำมำรถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้
2) ได้ชุดองค์ควำมรู้ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน 1 ชุด

-๑๐๘3) เกิดศูนย์เรียนรู้ให้กับ ชุมชนอื่นได้เข้ำมำเรียนรู้ ขณะเดียวกันมีกำรวิเครำะห์ต่อรอง และประเมิน
เจ้ำหนี้ที่ มีควำมพร้อม หรือ นำยทุ นเงินกู้ บำงรำย ที่ รับ ดอกเบี้ยไปจนครบหรือเกิ นเงินต้นของลูก หนี้แล้ว เพื่อให้เกิ ด
ควำมเห็นใจและให้โอกำสลูกหนี้ ซึ่งสำมำรถเจรจำลดหนี้ลง หรือเปลี่ยนหนี้ให้มีดอกเบี้ยลดลงกว่ำหนี้เก่ำ เป็นต้น
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ีต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ลาดับท่

กลุ่มเป้าหมายหลัก

1

กลุ่ ม เป้ ำหมำยสำมำรถวิ เครำะห์ ปั ญ หำของ
ตนเองได้ และมี กำรปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรม
เพื่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ หรือสำมำรถบริหำรเงินที่
มีอยู่ให้ เพี ยงพอในกำรดำเนิ นชีวิต และมีวินัย
ในกำรชำระหนี้สินเพื่อลดหนี้

2

เกิดอำชีพเสริม ทำให้มีรำยได้เสริมใน
ครอบครัว

3

กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้บัญชีครัวเรือนเป็น
เครื่องมือในกำรวิเครำะห์และบริหำรเงินที่มี
อยู่ให้เพียงพอในกำรดำเนินชีวิตและมีวินัยใน
กำรชำระหนี้สินเพื่อลดหนี้
ลดควำมเครียดของกลุ่มเป้ำหมำย และมี
ควำมหวังในกำรหมดหนี้

4

กลุ่มเป้าหมายรอง
ครอบครัว/คนในชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปยังคน นำชุดควำมรู้ไปใช้ในกำรให้ควำมรู้
ในชุมชนในเรื่องแนวทำงกำร
แก่สมำชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหำ
แก้ไขปัญหำให้หลุดพ้นจำกกำร กำรมีหนี้สิน
เป็นหนี้
มีกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
เสริม กำรออมเงิน กำรวิเครำะห์
ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตนเอง
เกิดควำมตระหนัก และระมัด
กำหนดแนวทำงเพื่อให้กำรช่วยเหลือ
ระวังกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อไม่ให้เป็น แก่สมำชิกที่ประสบปัญหำกำรมี
หนี้สิน
หนี้สิน
ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข เกิดรำยได้จำกดอกผลของหนี้สินที่
ปัญหำหนี้สิน
สมำชิกต้องชำระกับกองทุน
เกิดกำรช่วยเหลือกันระหว่ำงคน
ในชุมชน

ีีีีีแนวทางการช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ประสบปัญหาการมหน้สิน
1) กองทุนสวัสดิกำรชุมชนประดู่ยืนและสมำชิกที่มีหนี้สินจะเจรจำไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้ำหนี้ เพื่อให้
เห็นใจยอมลดดอกเบี้ยและลดหนี้สินให้ลูกหนี้
2) เปลี่ยนแปลงเจ้ำหนี้จำกเจ้ำหนี้คนเดิมเป็น กองทุนสวัสดิกำรชุมชนประดู่ยืนแทน เพื่อช่วยให้
สมำชิกเสียดอกเบี้ยในอัตรำที่ต่ำ และเป็นสวัสดิกำรสังคมที่กองทุนฯ จัดให้กับสมำชิกกองทุน
3) ในกำรชำระหนี้ให้กับกองทุนฯ สมำชิกกองทุนฯ สำมำรถกำหนดเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะชำระ
กับกองทุนฯได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถชำระหนี้ได้อย่ำงต่อเนื่องได้
4) สมำชิกที่เป็นหนี้ นอกเหนือจำกต้องชำระหนี้ทุกเดือนแล้ว สมำชิกที่เป็นหนี้ต้องมีกำรออมเงิน
เข้ำกองทุนทุกเดือนจนกว่ำจะหมดหนี้กับกองทุนฯ เมื่อหมดหนี้แล้ว กองทุนฯจะคืนเงินออมดังกล่ำวให้กับสมำชิก เพื่อนำไปใช้
ในกำรประกอบอำชีพต่อไป
หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกท่เป็นหน้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
1) ต้องเป็นหนี้นอกระบบและประสบควำมเดือดร้อนมำก
2) เป็นหนี้ที่เกิดจำกกำรนำที่ดินไปจำนอง หรือขำยฝำก และกำลังจะถูกยึดที่ดิน

-๑๐๙3) เป็นลูกหนี้ที่ผ่ำนกำรอบรมของกองทุนฯ และมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกำรใช้จ่ำยเงินไป
ในทำงที่ดีขึ้น
4) เป็นหนี้สินที่ เจ้ำหนี้ยินยอมรับ เงื่อนไขตำมกำรไกล่เกลี่ยของกองทุนฯ และยินยอมให้มี กำร
เปลี่ยนแปลงเจ้ำหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้กับกองทุนฯแทน
5) ครอบครัวของลูกหนี้รบั ทรำบและยินยอมให้ลูกหนี้ชำระหนีก้ ับกองทุนฯแทน
กำรประกันควำมเสี่ยงว่ำลูกหนีจ้ ะมีกำรชำระหนี้ให้กบั กองทุนฯอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะหมดหนีส้ ิน
1) สัจจะของลูกหนี้ที่มีต่อกองทุนฯ
2) ระบบกำรช่วยเหลือที่กองทุนฯมีต่อลูกหนี้อย่ำงต่อเนื่องเพื่ อให้ลูกหนี้มีโอกำสชำระหนี้ได้อย่ำง
สม่ำเสมอ เช่น กำรส่งเสริมให้มีอำชีพเสริม กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน และกำรจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรควบคุม
รำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ กำรบริหำรจัดกำรหนี้ รวมทั้งกำรให้ควำมรู้เพื่อนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนิน
ชีวิตประจำวัน
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ปัญหำกำรเกิดหนีส้ ินนอกระบบลดลง
2) คนในชุมชนมีรำยได้เสริม ทำให้ลดควำมเสี่ยงในกำรเป็นหนี้นอกระบบ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
1) ประชำชนพื้นที่มีควำมตระหนักและระมัดระวังไม่ก่อหนี้สิน
2) คนในชุมชนมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงบวก ทำให้ลดควำมเสี่ยงในกำรเป็นหนีส้ นิ
และให้ควำมช่วยเหลือดูแลกัน
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) ผู้ประสบปัญหำเป็นหนี้นอกระบบสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นกับตนเองและมีช่องทำงและโอกำส
ในกำรลดหนี้
2) ประชำชนมี รำยได้เสริม ท ำให้สภำพควำมเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ใน
ระดับหนึ่ง
3) ประชำชนที่เป็นหนี้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินไปในทำงที่ดีขึ้น
ด้ำนกำรป้องกัน
1) ประชำชนเกิดควำมตระหนักและระมัดระวังกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อไม่ให้เกิดหนี้
2) ครอบครัวและชุมชนมีควำมเข้มแข็งขึ้น และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ในระดับหนึ่ง
3) ประชำชนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทั้งด้ำนอำชีพและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4) นโยบำยจังหวัดในกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม

-๑๑๐5) นโยบำยตำมโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน
6) ยุทธศำสตร์คนไทยไม่ทิ้งกัน (เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ)
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิน้ สุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
- คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชน
ตำบลประดู่ยืน
- สนง.พมจ.อุทัยธำนี
- อบต.ประดู่ยืน
- คณะทำงำนโครงกำรฯ
- อบต.ประดู่ยืน
- สนง.พมจ.อุทัยธำนี
- สมำชิกที่เข้ำรวมโครงกำร
- วิทยำกรกลุ่มอำชีพ
- กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลประดู่ยืน
- สนง.พมจ.อุทัยธำนี
- อบต.ประดู่ยืน

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
- ให้ควำมเห็นชอบในกำรนำเสนอโครงกำร
- ประสำนงำนในกำรนำเสนอเป็นที่ปรึกษำ
- เป็นวิทยำกรกระบวนกำรให้ควำมรู้
กับสมำชิก
- ให้สถำนที่ในกำรอบรม
- เข้ำรวมเวทีและให้กำรสนับสนุนงบประมำณ
- ติดตำมประเมินผลโครงกำร
- สนับสนุนสถำนที่สำหรับกำรฝึกอบรมสมำชิกของ
กองทุนฯ
- วิทยำกรให้ควำมรู้แก่สมำชิกกองทุนฯ
- กำรให้คำแนะนำปรึกษำ บุคลำกรเพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่
ผู้อบรม

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประดู่ยืน
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี แกนนำชุมชน
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กิจกรรมำยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำอำชีพ
ให้แก่สมำชิกกองทุนฯ อย่ำงต่อเนื่อง
2) กำรดำเนินกิจกรรมของศูนย์กำรเรียนรู้
3) กำรนำชุดควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพของสมำชิกกองทุนฯ อย่ำงต่อเนื่อง
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
๑) เป็ นโครงกำรที่ มี ควำมคิดริเ ริ่ม สร้ำงสรรค์ ที่ มี ควำมสอดคล้อ งกั บ ภำรกิ จ กำรช่วยเหลื อของ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

-๑๑๑๒) กระบวนกำรแก้ไขกำรเป็นหนี้นอกระบบ เป็นไปในรูปแบบที่สำมำรถแก้ไขปัญหำหนี้จำกตัวของผู้
เป็นหนี้ได้จริง เกิดกระบวนกำรพึ่งตนเอง เข้ำใจหลักกำร ลดหนี้ ย้ำยหนี้ ถ่ำยหนี้ ที่สำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
๓) กำรทำกระบวนกำรเรียนรู้ ต้องมีข้อมูลที่จะขับเคลื่อน มีเป้ำหมำยหรือเป้ำประสงค์ที่จะทำให้เกิด
ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำให้กับชุมชน มีกำรบูรณำกำรกับหน่อยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้เขำ รู้เรำ เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย
ในกำรทำงำน และเนื้อหำโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
11.2 มการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี
โครงกำรนี้เป็นกำรแก้ปัญหำให้กับครอบครัวที่มีภำระหนี้สิน เป็นกำรเข้ำสู่กำรเรียนรู้และกำรวิเครำะห์
ตนเอง จำกกำรเป็น หนี้สิน ที่ ไม่ ใช่เพี ยงแค่เอำเงินมำแก้ ห นี้ แต่เป็นกำรเอำควำมรู้ที่ ได้รับ กำรอบรมจำกโครงกำรฯ
มำแก้หนี้ โดยทำเป็นหลักสูตร “โรงเรียนแก้หนี้ตำบลประดู่ยืน”
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ผู้บริหำรของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลช่วยเหลือสมำชิกของกองทุนที่
ประสบควำมเดือดร้อน
๒) ได้รับกำรสนับ สนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จังหวัด
อุทัยธำนี
๓) วิทยำกรเป็นผู้มีประสบกำรณ์ปัญหำเรื่องหนี้สิน ด้ำนกำรทำขนม กำรร้อยลูกปัด กำรทำบัญ ชี
ครัวเรือน เป็นต้น
๔) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลประดู่ยืน
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
๑) กำรรวมกลุม่ เพื่อนำเอำปัญหำหนีส้ นิ เป็นควำมรูเ้ ชิงประเด็น ในกำรพัฒนำตนเอง จัดกำรปัญหำ
พฤติกรรม รวมถึงกำรพัฒนำอำชีพให้แก่สมำชิกกองทุนฯ
๒) กำรขับเคลื่อนงำนแก้ไขปัญหำหนีส้ นิ นอกระบบของประชำชนในพื้นที่
๓) กำรสร้ำงภูมิปัญญำในกำรจัดกำรหนี้สินร่วมกัน โดยมีหลักสูตร “โรงเรียนแก้หนี้ตำบลประดู่ยืน”
อันเป็นแนวทำงกำรทำงำนกับปัญหำพื้นฐำนในชีวิตคนในชุมชน และทำให้ประเด็นหนี้ เป็นประเด็นสำธำรณะ ที่ ต้องใช้ภูมิปัญญำ
ควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำร และกำรสร้ำงเครือข่ำยมำร่วมคิด แก้ไข อันคำดว่ำจะส่งผลดีต่อชุมชนในระยะยำว
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1 กิจกรรมกำรอบรมฝึกอำชีพทีเ่ ป็นควำมต้องกำรของตลำดและสมำชิกกองทุนฯ
13.2 กิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำกำรเป็นหนี้นอกระบบทีเ่ กิดขึ้นในชุมชน
13.3 กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เพื่อนำไปใช้ในกำรดูแลสุขภำพ หรือกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

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

-๑๑๒-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจานวนี๔ีโครงการ

-๑๑๓๑.ีโครงการหนองลานบ้านฉันีศูนย์เรยนรู้ต้นแบบีตามวิธพอเพยงี
โดย เทศบำลตำบลหนองลำน จังหวัดกำญจนบุรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
สืบเนื่องจำกปีงบประมำณ 2559 เทศบำลตำบลหนองลำนได้รับเงินสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สัง คม จ ำนวน 50,000 บำท เพื่ อจัดท ำโครงกำร 3 วัย หัวใจพอเพียง โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อน้อมนำหลัก ปรัชญำ
เศรษฐกิจ พอเพียงมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กั บเด็ก และปลูก ฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้กับเด็กและเยำวชน และกลุ่มอำชีพ
“กลุ่มแกนนำขับเคลื่อนพืชสมุนไพรฯ” เพื่อส่งเสริมอำชีพและพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตร (ประชำกรส่วนใหญ่ในจังหวัด
กำญจนบุรีประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร) ดังนั้น เพื่อต่อยอดจำกกำรดำเนินโครงกำร 3 วัย หัวใจพอเพียง เทศบำลตำบล
หนองลำนจึงได้จัดทำโครงกำรหนองลำนบ้ำนฉัน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรดำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์เ ผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่ำงๆ ที่มีอยู่ในตำบล
หนองลำน ให้ผู้สนใจได้เรียนรูแ้ ละนำไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพ โดยกิจกรรมของโครงกำรจะเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนควบคู่ไปกับกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ และกำรนำจุดเด่นจำกของดีหนอง
ลำนมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำสังคมและกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน
เป้าประสงค์ของโครงการี
1) เพื่อให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำนึกรักถิ่นเกิดและรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2) เพื่ อ ประชำสัม พั นธ์และเผยแพร่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบต่ำงๆ ที่ มี อยู่ในตำบลหนองลำน เพื่อให้ผู้ สนใจ
ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพต่อไป
3) ส่งเสริมกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และองค์ควำมรู้ “ของดีบ้ำนฉัน” เพื่อนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไป
พัฒนำต่อยอดแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และกำรต่อยอดเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
4) ปรับกระบวนกำรทักษะ “คนรุ่นใหม่” เด็กและเยำวชนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนคบคู่กัน
ไปกับกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ชุมชน อย่ำงสมดุล
5) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืช “ออร์แกนิค”
นิยามี“ของดบ้านฉันีตาบลหนองลาน”
1.ีศพอส.ทต. ประกอบด้วย ชมรมผู้ สูง อำยุ โรงเรียนผู้สูง อำยุ สภำเด็ ก และเยำวชน ชมรมคนพิก ำร
ศูนย์บริกำรคนพิกำรเทศบำลตำบลหนองลำน ศูนย์พัฒนำครอบครัว กลุ่มอำชีพ/วิสำหกิจชุมชน
2.ีศูนย์เรยนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทย-จนีประกอบด้วย
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมแพทย์แผนไทย-จีน กำรแปรรูปสมุนไพร กำรป้องกัน/รักษำโรค/กำรฝังเข็ม
และกำรนวดอบไอยำสมุนไพร
3.ีศูนย์เรยนรู้เศรษฐกิจพอเพยงต้นแบบบ้านหนองไม้แก่นีประกอบด้วย
กำรเรียนรู้แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดกำรพื้นที่กำรเกษตรตำมหลัก “เกษตรทฤษฎีใหม่”
และกำรเพิ่มทักษะ/ควำมรู้เพื่อนำไปปรับใช้

-๑๑๔4.ีศูนย์เรยนรู้ชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะีประกอบด้วย
ธนำคำร/คลินิ ก จัก รยำน (กำรซ่อ มแซมจั ก รยำนเพื่ อ ให้ ส ำมำรถน ำกลั บ มำใช้ ได้อี ก ) กองทุ น ขยะ
กำรบิณฑบำตขยะ (รับบริจำคขยะเพื่อนำมำแปลงให้กลับมำใช้ประโยชน์ได้) ครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะ และโรงเรียน
ต้นแบบคัดแยกขยะ
5.ีศูนย์ เรยนรู้ี “เทิด ด้ว ยท า”ีน้ อมนาศาสตร์พ ระราชาสู่ การพาคุณ ภาพช วิ ตอย่ า งยั่ งยื นี(ศูนย์ ฯ ีีีีีีี
องค์ความรู้การพัฒ นาคุณภาพช วิตประชาชน)ีประกอบด้วยีชุม ชนต้นแบบประชำรัฐสีชมพู ี(การทางานอย่า งมีีีีี
องค์รวมีมความสุขีและรู้รักสามัคค)
6.ีศูนย์เรยนรู้ี“เกษตรอินทรย์ี(ภาคเอกชน)ีบริษัทีบีริชเชอยร์ีแอดไวเซอร์จากัดี“ออแกนิคแลนด์”ี
ประกอบด้วยีถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่ 3 ตำบลหนองลำน อำเภอ
ท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี)
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้เด็กและเยำวชนน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
กำรดำเนินชีวิต
2.2 เพื่ อ ประชำสัมพั นธ์กิ จกรรมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ “ของดีตำบลหนองลำน” และสำมำรถถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ที่เรียนรู้ และนำควำมรู้จำกกำรศึกษำเรียนรู้ไปปฏิบัติ
2.3 เพื่ อ ให้เด็ก และเยำวชนพั ฒ นำองค์ควำมรู้บ นพื้นฐำนของหลัก กำรคิดเป็ น ท ำเป็ น แก้ ไขปัญ หำได้
บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้เด็กและเยำวชนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชุมชน
2.5 เพื่อส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้เสริมแก่เด็กและเยำวชน
2.6 เพื่อสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ “ของดีบ้ำนฉัน” ตำมแนวคิด “สำนึกรักบ้ำนเกิด” ตำมวิถีพอเพียง
2.7 เพื่อนำควำมรู้ องค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปพัฒนำคุณภำพชีวิตควบคู่กันไปกับกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม
ชุมชน อย่ำงสมดุล คนกับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข
2.๘ เพื่ อเด็กและเยำวชน “คนรุ่นใหม่” สำมำรถรับไม้ ต่อจำกคนรุ่นก่ อนได้ เป็นกำรต่อยอดกำรพัฒ นำ
อย่ำงยั่งยืน
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 58,470 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 48,470 บำท และเทศบำลตำบลหนอง
ลำนสมทบจำนวน 10,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเด็กและเยำวชน จำนวน 80 คน และเจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแลเด็กและเยำวชน จำนวน 10 คน
รวมจำนวน 90 คน
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1). ต้องเป็นเด็กและเยำวชนระดับมัธยมศึกษำและอุดมศึกษำ จำนวนไม่เกิน 10 คน
2) ต้องเป็นเด็กและเยำวชนระดับประถมศึกษำ ป.5 – ป.6 จำนวน 70 คน ใน 4 โรงเรียน

-๑๑๕4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีตำบลหนองลำน อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี ประกอบด้วย
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกิจกรรมการเรยนรู้เกษตรอินทรย์ีพื้นที่ดำเนินกำร บริษัท บี ริชเชอร์ แอดไวเซอร์ จำกัด ตำบลหนอง
ลำน อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
ีกิจกรรมการเรยนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง พื้นที่ดำเนินกำร ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
(ต้นแบบ) หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลำน อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกิจกรรมการเรยนรู้เก่ยวกับการจัดการขยะ พื้นที่ดำเนินกำร หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลำน อำเภอท่ำมะกำ
จังหวัดกำญจนบุรี
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2560
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) ประชุม ชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับ โครงกำร วำงแผนงำน และมอบหมำยภำรกิ จให้กั บ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ วิทยำกร สถำนที่ และกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำรในลักษณะค่ำยอบรมให้ควำมรู้และกำรศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่ำงๆ
จำกแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องต่ำงๆ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กำรเกษตรกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ออร์แกนิค”
- กำรปลูกผักออร์แกนิค
- กำรปลูกสมุนไพรปลอดสำรพิษ
- กำรเพำะเห็ด (มินิ) และแปรรูปเห็ด
- กำรเลี้ยงสัตว์ (เป็ด ไก่ ปลำ)
- ระบบกำรจัดจำหน่ำย/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- โครงกำร “ชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเอง”
กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ
- กำรเพำะเลี้ยงกระต่ำยเนื้อ
- กำรเลี้ยงโคขุน
- กำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
- กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 ธนำคำรขยะ
- กำรคัดแยกขยะต้นทำง
- กำรรีไซเคิลขยะ
- กิจกรรม “บิณฑบำตขยะ” (กำรรับบริจำคขยะ)

-๑๑๖4) ประเมินและรำยงำนผลโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
กำรจัดเป็นค่ำยให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กำรเกษตรกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ออร์แกนิค”
กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 ธนำคำรขยะ
เน้นการกระบวนการการมส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชนีการทางานจิตอาสาีและการ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนี2ีด้าน
1.ีด้านนามธรรม
1.1 กำรสร้ำงจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด (หนองลำนบ้ำนฉัน) ภำยใต้กรอบคิด “คิดเป็น....ทำเป็น...แก้ไข
ได้...ตำมวิถีพอเพียง
1.2 สร้ำงแรงบันดำลใจ “เธอ” คือ...อนำคต...ของหนองลำน เพื่อกำหนดแนวทำงในกำรทำงำน
ในข้ำงหน้ำต่อไป
2.ีด้านรูปธรรม
2.1 เรียนและพัฒนำองค์ควำมรู้ 3 ฐำน (เกษตรอินทรีย์/กำรจัดกำรขยะต้นทำงฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 ศึกษำ/เพิ่มทักษะฐำนเรียนรู้ 3 ฐำน (เกษตรอินทรีย์/กำรจัดกำรขยะต้นทำงฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียง)
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
1. การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้มีก ำรดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุนส่งเสริม กำรจัดสวัส ดิก ำร
สังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 48,470 บำท และจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำร 90 คน คิดเป็น
ควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ถัวเฉลี่ยคนละ 538.56 บำท
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กำรเกษตรกรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ “ออร์แกนิค”
กิจกรรมที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 ธนำคำรขยะ
ีีีีีีีีีีีีีีี 3.ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้มี ควำมรู้และประสบกำรณ์ เ กี่ ยวกับ กำรเกษตร “ออร์แกนิค ” หลักปรัชญำเศรษฐกิ จ พอเพียง
กำรคัดแยกขยะ กำรเพิ่มมูลค่ำขยะ และกำรนำขยะมำรีไซเคิลเพื่อนำกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่

-๑๑๗ีีีีีีีีีีีีีี 4.ีการประเมินผลสาเร็จ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคือแบบสอบถำมและกำรสังเกตกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรทำ
กิจกรรม
4.1 ดำเนินกำรโดยภำพรวมเพื่อตอบวัตถุประสงค์โครงกำร คือ เทศบำลตำบลหนองลำน
1) ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยำวชนมีควำมเข้ำใจและสำนึกรักตำบลหนองลำน รวมทั้งสำมำรถ
นำควำมรู้ประสบกำรณ์ไปเผยแพร่และถ่ำยทอดให้คนในครอบครัวและชุมชนได้อย่ำงถูกต้อง
2) ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร “ชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเอง” ทีส่ ำมำรถ
นำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ครอบครัวและเกิดกำรปลูกผักกินเอง ทำให้ลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนได้
3) ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน
4.2 ดำเนินกำรประเมินผลกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กและเยำวชนเข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน และ
ชุมชน ตำมกิจกรรม
ี 5.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการี
1) กำรนำทุนทำงสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่มำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน
2) กำรนำหลัก ปรัชญำเศรษฐกิ จ พอเพียงและสถำบันพัฒ นำชุมชน “บวร” (บ้ำน วัด โรงเรียน และ
รำชกำร) มำเป็นกลไกขับเคลื่อนงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนและกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในพื้นที่
3) กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ “ของดีบ้ำนฉัน” ตำมแนวคิด “สำนึกรักบ้ำนเกิด” ตำมวิถีพอเพียง
4) กำรน ำควำมรู้ องค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ไปพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิตควบคู่กั น ไปกั บ กำรพั ฒ นำ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน อย่ำงสมดุล คนกับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข
5) กำรให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชน “คนรุ่นใหม่” เพื่อสำมำรถรับไม้ต่อจำกคนรุ่นก่อนได้ เป็นกำรต่อ
ยอดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ี ๖.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
1) ปรับปรุงกิจกรรมที่มีควำมสอดคล้องตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
2) กำรสนับสนุนกิจกรรมหรืองบประมำณในกำรทำงำนของสภำเด็กและเยำวชน
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๒ีผลผลิตี(Output)
1) มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 90 คน
2) เด็กและเยำวชนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน “คน 3 วัย
ควบคู่กันไปกับกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ชุมชน ได้อย่ำงสมดุล ในกิจกรรม “กำรจัดขยะ ชุมชนหน้ำอยู่”
ีีีีีีีีีีีีีีี8.2ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่ม เป้ำหมำยเกิ ดกำรเรียนรู้และมี ป ระสบกำรณ์จ ำก “ของดีตำบลหนองลำน” ร่วมกั น และ
สำมำรถนำควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และนำไปใช้ในกำรดำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม
2) เด็กและเยำวชนเกิดควำมตระหนักคิด “สำนึกรักบ้ำนเกิด” สำมำรถรับไม้ต่อในกำรต่อยอดของดีได้
อย่ำงยั่งยืน

-๑๑๘3) เด็กและเยำวชนเกิดแนวคิดในรูปแบบของกระบวนกำร คือ “คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหำได้” และ
มีควำมพร้อมในกำรนำไปขยำยผลในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม อย่ำงเหมำะสม
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกลุ่มเป้าหมายหลักีคือเด็กและเยาวชน
1) เด็กและเยำวชนเกิดจิตสำนึกรักบ้ำนเกิด และนำควำมรู้ที่ได้รับไปต่อยอด “ของดีตำบลหนองลำน”
ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป
2) เกิดกำรจั ดตั้งสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำน และนำควำมรู้ที่ ได้รับจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไปจัดทำกิจกรรมต่อยอดโดยให้ควำมรู้ต่อเด็กและเยำวชนที่เป็นสมำชิกใหม่ของสภำเด็กและเยำวชน
เทศบำลตำบลหนองลำน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกเทศบำลตำบลหนองลำน
3) สภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำนมีส่วนร่วมกับเทศบำลตำบลหนองลำนในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำชุมชนและกำรทำประโยชน์เพือ่ สังคม เช่น กำรแห่งเทียนพรรษำ เป็นต้น
4) สภำเด็ก และเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำนนำแนวคิดในรูป แบบของกระบวนกำร คือ
“คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหำได้” ไปปรับใช้ในกำรทำงำนของ สภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำน
5) เด็กและเยำวชนนำควำมรู้ที่ได้รับไปต่อยอดด้ำนอำชีพเสริม ทำให้มรี ำยได้เสริมในครอบครัว
6) เด็กและเยำวชนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน มีควำมรักควำมสำมัคคี และ
ยินดีเข้ำร่วมกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำนอย่ำงต่อเนื่อง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีกลุ่มเป้าหมายรองีคือีครอบครัวีโรงเรยนีชุมชนีเทศบาลตาบลหนองลาน
ครอบครัว

โรงเรยนีชุมชน

เทศบาลตาบลหนองลาน

1. ทำให้สภำพสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้ำนดี
ขึ้น และครอบครัวมีกำรคัดแยกขยะ
และนำขยะมำรีไซเคิลใหม่ เพื่อนำมำใช้
ประโยชน์ หรือจำหน่ำยเป็นอำชีพเสริม

1.เกิดโครงกำรคัดแยกขยะต้นทำง และ
กำรจัดตั้งกองทุน “ธนำคำรขยะ” ใน
โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง กำจัดขยะใน
โรงเรียน และนำขยะ
รีไซเคิลไปจำหน่ำย และนำเงินที่ได้รับ
ไปเข้ำกองทุนจำกกำรจำหน่ำย “ขยะรี
ไซเคิล เพื่อนำไปดูแลเด็กในโรงเรียน
ต่อไป
2. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนดี
ขึ้นและเป็นชุมชนที่น่ำอยู่

1. ตอบสนองต่อภำรกิจของเทศบำลตำบล
หนองลำนและแผนพัฒนำท้องถิ่น
2. มีเครือข่ำยร่วมทำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
สังคมและกำรพัฒนำชุมชนและกำรสำนต่อ
โครงกำรหนองลำนบ้ำนฉัน ศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ ตำมวิธีพอเพียง เช่น มหำวิทยำลัย
รำชภัฎกำญจนบุรี สำนักงำนพลังงำนจังหวัด
กำญจนบุรี สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และ

๒. ครอบครัวมีกำรปลูกพืชสมุนไพรและ 1. โรงเรียนมีกำรปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
พืชสำหรับบริโภค ทำให้ลดต้นทุน
(ผักปลอดสำร) เพื่อเป็นวัตถุดิบในกำร
ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน
ทำอำหำรกลำงวันให้เด็กและเยำวชนใน
โรงเรียนได้ทำน
2. โรงเรียนมีกำรเพำะเห็ดมินิ (แบบ
โรงเรือนเคลื่อนที่) ในโรงเรียน จำนวน

๑. เกิดกำรบูรณำกำรรักษำสิ่งแวดล้อมโดย
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 สำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกำญจนบุรี บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดกำญจนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง

-๑๑๙ครอบครัว

โรงเรยนีชุมชน
4 แห่ง เพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรทำ
อำหำรกลำงวันให้เด็กและเยำวชนใน
โรงเรียนได้ทำน ทั้งนี้ ผักและเห็ดมินิ
ที่เหลือ โรงเรียนได้นำไปจำหน่ำยและนำ
รำยได้ที่ได้รับไปเป็นกองทุนอำหำรกลำง
ให้แก่เด็กในโรงเรียน

3.

3. เกิดสถำบันกำรพัฒนำ “บวร”
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำร
ขับเคลื่อนงำนตำมภำรกิจของสภำเด็ก
และเยำวชนตำบลหนองลำน

4.

1. เกิดกำรจัดตั้งธนำคำรและคลีนิก
จักรยำน เพื่อให้บุคคลทั่วไป เจ้ำหน้ำที่
เด็กและเยำวชนยืมใช้ในชีวิตประจำวัน
แบบไม่มีเงื่อนไข และสำมำรถนำขยะรี
ไซเคิลมำแลกเปลี่ยนกับจักรยำน
2. เกิดโครงกำร “สิ่งแวดล้อม ชีวีปลอด
โรค” เพื่อส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
และกำรดูแลสุขภำพ
3. เกิดกำรสำนต่อกิจกรรมในศูนย์
เรียนรู้เทิดด้วยทำ เพื่อให้ประชำชนที่
สนใจได้เข้ำมำเรียนรู้ในศูนย์ฯ ในเรื่อง
ต่ำงๆ เช่น ธนำคำรขยะ กำรรีไซเคิลขยะ
คลินิกจักรยำน ผ้ำป่ำต้นไม้ กำรเผำถ่ำน
แบบชีวภำพ กำรผลิตสบู่ถ่ำนไม้ไผ่ ศูนย์
ส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทยฯ สวน
สมุนไพร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบล
หนองลำน ศูนย์บริกำรคนพิกำรเทศบำล
ตำบลหนองลำน ศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำบล
หนองลำน และโรงเรียนผู้สูงอำยุ
เทศบำลตำบลหนองลำน

เทศบาลตาบลหนองลาน
จังหวัดกำญจนบุรี และศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดปทุมธำนี
๒. ปัญหำยำเสพติดในตำบลหนองลำน มี
อัตรำควำมเสี่ยงลดลง
๓. ประชำชนในตำบลหนองลำนมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้ำนรำยได้ สิ่งแวดล้อม และ
สังคม
๔. จัดตั้งสภำเด็กและเยำวชน
กำรกำหนดนโยบำยที่สอดคล้องต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
7. จำกผลโครงกำรดังกล่ำว เทศบำลหนอง
ลำนได้นำโครงกำรดังกล่ำวบรรจุใน
แผนปฏิบัติงำนและงบประมำณของเทศบำล
หนองลำนปี 2561 แ ละปี 2562

-๑๒๐ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปลย่ นแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1) กำรลดลงของปัญหำยำเสพติดและสิง่ แวดล้อม
2) ชุมชนมีสภำพสังคมที่มีควำมเอื้ออำทร และประชำชนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
มำกขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านเศรษฐกิจ
เกิดกำรหมุนเวียนรำยได้เข้ำสู่ครอบครัว ชุมชน และเกิดกำรพัฒนำชุมชน
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านสังคม
1)ีเกิดสังคมเอือ้ อำทรที่ทกุ ภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำสังคมและกำรพัฒนำชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่ำอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง
2)ีอัตรำควำมเสี่ยงเรื่องยำเสพติดลดลง
3) เด็กและเยำวชนรูจ้ กั ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านสิ่งแวดล้อม
เกิดกำรดูแลและรักษำสิง่ แวดล้อม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจังหวัด
ตอบสนองต่อนโยบำยของจังหวัดและเทศบำลตำบลหนองลำนด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนพัฒนำสังคม
1) เด็กและเยำวชนมีก ำรปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมและตระหนักคิด “รักบ้ำนเกิด” มำกขึ้น ทำให้เกิ ด
แนวคิดในกำรต่อยอดกำรพัฒนำ “ของดีตำบลหนองลำน” ต่อไป
2) สมำชิกในครอบครัวมีสัมพันธภำพที่ดตี ่อกัน ทำให้สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง
3) เกิดสังคมเอื้ออำทรทีท่ ุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรในกำรแก้ไขปัญหำสังคมและกำรพัฒนำชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่ำอยูอ่ ย่ำงต่อเนื่อง
4)ีสังคมมีควำมสงบสุขและปลอดภัยจำกปัญหำสังคมีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) เป็ นกำรท ำงำนตำมนโยบำยที่ รัฐบำล กระทรวงกำรพัฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย
2) เกิดกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
3) เกิดกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง พม.ในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12

-๑๒๑10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1. สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำญจนบุรี
2. โรงเรียน 4 แห่ง
3. บริษัท บี ริชเชอยร์ แอดไวเซอร์
จำกัด
4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบบ้ำนหนองไม้แก่น
5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำรคัด
แยกขยะ
6. ศูนย์เรียนรู้ “เทิดด้วยทำ” น้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพำคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน
1. สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำญจนบุรี
2. โรงเรียน 4 แห่ง
3. บริษัท บี ริชเชอยร์ แอดไวเซอร์
จำกัด
4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบบ้ำนหอนงไม้แก่น
5. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำรคัด
แยกขยะ
6. ศูนย์เรียนรู้ “เทิดด้วยทำ” น้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพำคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน
7. มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี
8. สำนักงำนพลังงำนจังหวัดกำญจนบุรี
9. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกำญจนบุรี 10.
สำนักงำนสิ่งแวดล้อม ภำคที่ 5

กำรให้ควำมร่วมมือ
1.สนับสนุนงบประมำณดำเนินโครงกำร
2. กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
โครงกำร
3. วิทยำกร
4. สถำนที่จัดกิจกรรม
5. ควำมรู้ที่ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย

1. กำรให้คำแนะนำระหว่ำงดำเนินโครงกำร
2. กำรดูแลเด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
3. กำรให้ควำมรู้ต่ำงๆ ตำมกิจกรรมใน
โครงกำร
4. กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนิน กิจกรรม
โครงกำร

-1๒๒ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
หลังโครงการสิ้นสุดลง

ีีีี

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ

กำรให้ควำมร่วมมือ

1. โรงเรียน 4 แห่ง
2. บริษัท บี ริชเชอยร์ แอดไวเซอร์
จำกัด
3. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบบ้ำนหนองไม้แก่น
4. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำรคัด
แยกขยะ
5. ศูนย์เรียนรู้ “เทิดด้วยทำ” น้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรพำคุณภำพชีวิต
อย่ำงยั่งยืน
6. มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี
7. สำนักงำนพลังงำนจังหวัดกำญจนบุรี
8. สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกำญจนบุรี
9. สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5
10. สภำเด็กและเยำวชนเทศบำล
ตำบลหนองลำน

1.กำรจัดกิจกรรมต่อยอดจำกโครงกำรหนอง
ลำนบ้ำนฉัน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตำมวิธี
พอเพียง
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรคัด
แยกขยะ กำรรีไซเคิลขยะ กำรนำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิตและ
กำรประกอบอำชีพ
3. กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจิตอำสำและกำรทำ
ประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับเทศบำลตำบล
หนองลำน

ีีีีี10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
บริษัท บี ริชเชอยร์ แอดไวเซอร์จำกัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้ำนหนองไม้แก่น ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำรคัดแยกขยะ ศูนย์เรียนรู้ “เทิดด้วยทำ” น้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน
ีีีีี10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำญจนบุรี โรงเรียน 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
กำญจนบุรี ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดกำญจนบุรี สำนัก งำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ง แวดล้อมจัง หวัดกำญจนบุ รี
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 สภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำน
ีีีีี10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด โดยใช้กลไก “ของดีบ้ำนฉัน ตำบลหนองลำน” ขับเคลื่อนงำน ยังคงมีก ำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเครือข่ำย
ประกอบด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี สำนักงำนพลังงำนจังหวัดกำญจนบุรี สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกำญจนบุรี สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กำญจนบุรี บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำญจนบุรี ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำญจนบุ รี ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมผู้สูงอำยุจังหวัดปทุมธำนี และสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบลหนองลำน โดยในกำรดำเนินงำนจะมีเทศบำล
หนองลำนเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน ธุรกิจ วัด และโรงเรียน รวมทั้งกำรนำควำมรู้ทำง
เทคโนโลยีที่เหมำะสมจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนมำขับเคลือนงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2) จำกผลโครงกำรดังกล่ำว เทศบำลหนองลำนได้นำโครงกำรดังกล่ำวบรรจุในแผนปฏิบัติงำนและ
งบประมำณของเทศบำลหนองลำนปี 2561 แ ละปี 2562

-1๒๓11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรร
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางาน
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่นำทุนทำงสังคม (ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำสมุนไพรไทย-จีน ศพอส.ทต. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้ำนหนองไม้แก่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำร
คัดแยกขยะ ศูนย์เรียนรู้ “เทิ ดด้วยท ำ” น้ อ มนำศำสตร์พระรำชำสู่ก ำรพำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่ง ยืน และศูนย์เรียนรู้
“เกษตรอินทรีย์ (ภำคเอกชน) มำเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนในชุมชน กำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมให้เกิดสังคมเอื้ออำทรที่ไม่เน้นกำรทำงำนโดยใช้งบประมำณ แต่เน้นกำรมี
ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในชุมชนและกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ีีีีีี11.๒ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
กระบวนงำนที่ ดำเนิน โครงกำรได้น ำหลั ก “PDCA” มำใช้ในกำรแก้ ไขปั ญ หำและอุป สรรคตำม
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๒) ด้ำนเครือข่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน พร้อมให้ควำมร่วมมือ
๓) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมคิด ร่วมวำงแผนงำน กำหนดกิจกรรม กำรดำเนินกิจกรรม และกำรส่งเสริม
สนับสนุนต่องำนโครงกำรภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร
๕) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มีประสิทธิภำพ
๖) ควำมพร้อ มของทุ นทำงสัง คมและกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียงมำใช้ขับ เคลื่อนงำน
โครงกำร
๗) กำรตอบสนองต่อ นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด และภำรกิจของเทศบำลตำบลหนองลำน
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการีและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
มี ก ำรวิเครำะห์ ปัจ จั ยควำมส ำเร็จ และน ำไปใช้ในกำรต่อ ยอดโครงกำรอื่นๆ ของเทศบำลตำบล
หนองลำน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
มีกำรสรุปบทเรียนและได้พฒ
ั นำต่อในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชนเทศบำลตำบล
หนองลำนและสถำบันกำรพัฒนำ (บวร)
-----------------------------------

-๑๒๔๒.ีโครงการการพัฒนาศักยภาพแกนนาภาคเครือข่ายในการปกป้องสิทธิผู้ยากไร้
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
สิทธิพลเมือง เป็นสิทธิและเสรีภำพที่บุคคลซึ่งเป็นพลเมืองของรัฐนั้นๆ แต่ในปัจจุบันพบว่ำมีบุคคลส่วนหนึ่ง
ขำดซึ่งสิทธิพลเมือง เช่นชำวเขำในภำคเหนือ คนชำยขอบระหว่ำงรัฐ และ*ผู้ที่ตกสำรวจทำงทะเบียนรำษฎร*ในพื้นที่ต่ำง ๆ
ในประเทศไทย ซึ่งพบว่ำ ไม่มีชื่อในทะเบียนรำษฎรและ ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ส่งผลให้ขำดซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐำนที่รัฐ
จัดให้ เช่น สิทธิในกำรรัก ษำพยำบำล รวมถึงไม่สำมำรถสมัครงำนได้ เพรำะไม่มี บัตรแสดงตนเป็นคนไทย สิทธิในกำร
เลือกตั้ง สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เป็นต้น จำกกำรสำรวจข้อมูลด้ำนผู้ไม่มีบัตรประชำชนในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ พบว่ำผู้ไม่มีบัตรประชำชนมีจำนวนทั้งสิ้น ๗ รำย สำเหตุสำคัญไม่ได้
แจ้งเกิดต่อนำยทะเบียนอำเภอ เนื่องจำกไม่มีหลักฐำนใบสูติบัตร ขำดพยำนหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือในกำรพิสูจน์ตัวตน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี (โดยควำมร่วมมือศูนย์ยุติธรรมชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู และกองสวัสดิกำรสังคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู) ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป
สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม ส ำนัก ทะเบียนรำษฎ รอำเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี และสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เห็นควำมสำคัญของปัญหำกำรขำดสิทธิ
พลเมือง จึงดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำภำคีเครือข่ำยในกำรปกป้องสิทธิ ผู้ยำกไร้ สู่สิทธิพลเมืองไทยโดย
ผ่ำนกระบวนกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ โดยกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยผู้ยำกไร้ไม่มี
สถำนะทำงทะเบียนรำษฎรในกำรจัดทำโครงกำรครัง้ นี้จำนวน ๔ รำย จำกจำนวนผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรจำนวน
ทั้งสิ้น ๗ รำย
๒.ีวัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนำศักยภำพแกนนำเครือข่ำยในชุมชนประกอบด้วย คณะผู้ บริหำรและสมำชิกสภำ ผู้นำท้องที่
ประกอบด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน /อำสำสมัครพัฒนำสังคม/แกนนำชุม ชน/ ในตำบลคลองพลู อำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนวิธีกำรในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีส ถำนะทำงทะเบียน
รำษฎร
๒.๒ เพื่อให้ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ยำกไร้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชนได้รับกำรตรวจพิสูจน์
สำรพันธุกรรม (DNA) อันเป็นกำรปกป้องสิทธิพลเมืองของผู้ยำกไร้ในตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
๒.๓ เพื่อบูรณำกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรบริหำรส่ว นตำบลคลองพลู สำนักทะเบียน
อำเภอหนองใหญ่ มู ล นิธิดวงประที ป ส ำนัก งำนยุติธรรมจั งหวัดชลบุ รี สถำบัน นิติวิท ยำศำสตร์ กระทรวงยุ ติธรรม
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้ตกสำรวจที่มีฐำนะยำกจน
ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
๓.ีงบประมาณ
งบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร จำนวนทั้งสิ้น ๔๑,๕๑๐ บำท จำแนกเป็น

-๑๒๕๓.๑ เงินกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
จำนวน ๓๐,๕๑๐ บำท
๓.๒ เงินสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู จำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท
๔.ีกลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร ประกอบด้วยจำนวน ๑๐ คน
๑) ผู้ไม่สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร จำนวน ๔ คน
๒) ญำติผู้ไม่สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร จำนวน ๔ คน
๓) ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน
๔.๒ พื้นที่ดำเนินกำร
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองพลู ในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
๕.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงาน
วิธการ

กระบวนการดาเนินงาน

๕.๑ จัดเตรียม วำงแผนงำน และจัดทำโครงกำร - ประชุมเพื่อวำงแผนกำรดำเนิ นงำนร่วมกั บหน่วยงำนและเครือข่ ำยที่เกี่ย วข้อง
และชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นหำผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
- รวบรวม ข้ อมูลพยำนหลั กฐำนต่ ำงๆ เพื่อจั ดทำรำยละเอี ยดโครงกำร เพื่ อกำร
ขอรับ กำรสนั บสนุนเงินกองทุ นส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดชลบุรี เงิน
อุดหนุนจำกหน่วยงำนในพื้นที่
๕.๒ ดำเนินโครงกำร

ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด โดย
(๑) วำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนและเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อค้นหำผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
(๓) ลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) ระหว่ำง องค์กำรปบริหำรส่วนตำบล
คลองพลู ที่ ท ำกำรปกครองอำเภอหนองใหญ่ และสำนักงำนพั ฒ นำสัง คมและ
ควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ชลบุ รี และให้ ค วำมรู้ แ กนน ำเครื อ ข่ ำยในกำร
ช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
(๔) ประสำนมูลนิธิดวงประทีป ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
(๕) ยื่ นค ำร้ องต่ อ นำยทะเบี ย นอำเภอหนองใหญ่ เพื่ อขอเพิ่ ม ชื่ อในระบบ
ทะเบียนรำษฎร
(๖) นำยทะเบียนสอบข้อเท็จจริงเพื่อออกหนังสือถึงสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
(๗) สถำบันนิติวิทยำศำสตร์พิจำรณำอนุมัติกำรตรวจและนัดหมำยผู้ตรวจ
(๘) สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ส่งผลกำรตรวจให้นำยทะเบียนอำเภอหนองใหญ่
(๙) นำยทะเบี ย นอำเภอหนองใหญ่ เรี ย กผู้ เกี่ ย วข้ องสอบข้ อเท็ จ จริ ง เพื่ อ
พิจำรณำเพิ่มชื่อ

-๑๒๖วิธการ

กระบวนการดาเนินงาน
(๑๐) นำยทะเบียนอำเภอหนองใหญ่ ติดรำยชื่อเพื่อให้มีกำรคัดค้ำนกำรเพิ่ม
ชื่อตำมระเบียบ
(๑๑) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู จั ด ทำประชำคมเพื่ อรับรองควำม
เป็นพลเมือง
(๑๒) นำยทะเบียนอำเภอหนองใหญ่พิจำรณำเพิ่มชื่อในระบบทะเบียนรำษฎร
และทำบัตรประชำชนให้ผู้ได้รับสิทธิทำงทะเบียนรำษฎร
(๑๓) องค์กำรบริห ำรส่วนต ำบลคลองพลู ให้ค วำมช่วยเหลื อรำษฎรที่ ได้รั บ
สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิกำรที่เกี่ยวข้อง
(๑๔) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู พำผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
พร้อมบุคคลรับรองไปตรวจที่สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ตำมนัดหมำย

๕.๓ กำรรำยงำน กำรติดตำมและประเมินผล

ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำรฯ
เสนอรำยงำนต่อนำยกองค์ กำรบริห ำรส่วนตำบลคลองพลู และสำนั กงำนพั ฒนำ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

๖. ปัญหาอุปสรรคีและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงาน
๖.๑ีีปัญหาอุปสรรค
๑) ยำนพำหนะของ องค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลคลองพลูไม่ เพียงพอรองรับ ภำรกิ จ ตำมแผนงำน
โครงกำรที่วำงไว้ เนื่องจำกปัญหำระยะทำงในกำรเดินทำงไปติดตำมญำติที่อยู่หำ่ งไกลในต่ำงจังหวัดเพื่อสอบปำกคำ นำมำ
เป็นพยำนบุคคล รวมทั้ งร่วมเดินทำงมำตรวจ DNA และปัญ หำด้ำนกำรสืบค้นเอกสำรไมโครฟิล ม์ข้อมูลทำงทะเบียน
รำษฎร กำรสืบค้นหำหลักฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎรของเครือญำติ
๒) เนื่อ งจำก องค์กรยังไม่ มีส ำนักทะเบียนเป็นของตนเองต้องขอควำมร่วมมื อจำกสำนักทะเบียน
อำเภอหนองใหญ่ ซึ่งมีภำรกิจงำนประจำคือกำรทำบัตรประชำชนให้แก่ประชำชนในพื้นที่
๖.๒ีวิธการและแนวทางแก้ไข
๑) บริหำรจัดกำรเรื่องเวลำของใช้ยำนพำหนะขององค์กรเองได้อย่ำงเพียงพอโดยไม่กระทบต่อกำร
บริหำรรำชอื่นๆตำมปกติ
๒) ต้องปรับโครงสร้ำงองค์กรเพื่อรองรับภำรกิจงำนทะเบียนรำษฎรต่อไปโดยกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะ
หน้ำด้วยกำรมอบหมำยภำรกิจกำรจัดกำรทะเบียนรำษฎรให้กับงำนอื่นที่เหมำะสมไปพรำงก่อน
๗.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
๗.๑ีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
๑) ค่ำใช้จ่ำยเงินกองทุน
จ่ำยจริงตำมแผนปฏิบตั ิงำนและตำมกิจกรรม ตำมระยะเวลำ จำนวนครั้งของกำรเบิกจ่ำย รำยระเอียด
ค่ำใช้จ่ำยต่อหัว ซึ่งมีเอกสำรกำกับและสำมำรถตรวจสอบได้

-๑๒๗๒) ควำมคุ้มค่ำ
- เป็นโครงกำรที่ ประหยัดทั้งระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยทั้งเงินกองทุนและเงินสมทบ
- กลุ่มเป้ำหมำยที่ กำหนดได้รับกำรแก้ไขได้สิท ธิมีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร และมีบัตรประจำตัว
ประชำชนอย่ำงเป็นปกติชนคนทั่วไป โดยเฉพำะสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้คุณค่ำของควำมเป็น
มนุษย์ ได้ควำมมั่นคง และสวัสดิกำร
- กลุ่ม เป้ำหมำยขยำยเพิ่ ม อันเกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนที่ มี ประสิทธิภำพ จำกเป้ำหมำยเดิม
ที่กำหนด ๔ คน เพิ่มเป็น ๒๐ คน ภำยในระยะเวลำ และวงเงินที่ได้รับ
๓) กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย
- โดยคณะกรรมกำรที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะทำงำนดำเนินกำรรวบรวม ข้อมูลพยำนหลักฐำน
ต่ำงๆ ค้นหำ สวบสวนข้อเท็จจริง คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย
๔) ช่วงระยะเวลำที่จัดกิจกรรม
- ระยะเวลำดำเนินกำร กำหนด ๑๑ เดือน (มิ.ย.๒๕๖๐ – เม.ย.๒๕๖๑) ผลกำรดำเนินงำน ๑๐ เดือน
(มิ.ย.๒๕๖๐ – มีนำคม ๒๕๖๑) ซึ่งแล้วเสร็จก่อนกำหนด
๕) กำรกำหนดกิจกรรม
- กำรประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นปัญหำสังคมในพื้นที่ที่เกี่ยวกลุ่มบุคคลยำกไร้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
รำษฎรหรือทะเบียนบ้ำน และไม่มีบัตรประจำตัวประชำชนทำให้ขำอสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญ
- มี ก ำรก ำหนดรำยกำรกิ จ กรรมที่ ชัด เจนว่ำจะท ำอะไร กั บ ใคร ช่ วงไหน เมื่ อ ไหร่ อย่ำงไร
กำรคำดกำรณ์ผลที่จะได้รับ และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่จะใช้
๖) ควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำกร
ใช้กระบวนกำรทำงวิท ยำศำสตร์ก ำรตรวจพันธุกรรม (DNA) เพื่อแก้ ไขปัญ หำสังคมกลุ่ม ผู้ยำกไร้
ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญ
๗) กำรประเมินผลโครงกำร
ประเมินผลในรูปแบบของ*คณะกรรมกำรประเมินผลโครงกำร* ดังนี้
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร
- คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลประชุมสรุปผลกำรดำเนินกำร และจัดทำรำยงำน
- ประเมินผลผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน ๔ รำย โดยกำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์
๗.๒ีีรูปแบบกิจกรรมโครงการ
๑) กำรทำงำนแบบบูรณำกำรกับทุกหน่วยงำน แกนนำ และเครือข่ำย
๒) หน่ วยงำนหลัก ๓ หน่วยงำนประกอบด้วย องค์ก ำรบริห ำรตำบลคลองพลู ที่ ว่ำกำรอำเภอ
หนองใหญ่ และสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ ( MOU )
ีีีีีีีีีีี ๗.๓ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
๑) เรียนรู้รูปแบบกำรท ำงำนแบบเชิงบูร ณำกำร กำรก ำหนดข้อตกลงร่มกั นเพื่อให้เกิ ดพันธะและ
ควำมร่วมมือแก้ไขปัญหำของสังคมในพื้นที่ตนเอง
๒) เกิดกำรเรียนรู้และรูปแบบ (model)ในกำรแก้ไขปัญหำสังคมผู้ยำกไร้ ไร้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐำนของเป็น
มนุษยชำติให้หมดไปจำกแผ่นดินตำบลคลองพลู

-๑๒๘๓) รู้ซึ้งถึงคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสิทธิขั้นพื้นฐำนจำก case ที่ไปตรวจเยี่ยมของคนทำงำน
โครงกำร ที่เห็นกำรพัฒนำกำร กำรเปลี่ยนแปลง เช่น มีอำชีพ มี รำยได้ตำมอัตรำจ้ำงมำตรฐำน สมรสมีครอบครัว
เป็นต้น
ีีีี
๗.๔ีการติดตามประเมินผลโครงการ
มีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรเป็นระยะ ๆ และได้นำมำปรับ ปรุงกำรท ำงำนระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำรก่อนสิ้นสุดโครงกำร
๑) กำรประเมินผลระหว่ำงกำรดำเนินงำน
- แกนน ำเครือ ข่ำยในชุม ชนประกอบด้วย คณะผู้บ ริห ำรและสมำชิก สภำ ผู้นำท้ องที่ และภำคี
เครือข่ำย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ แกนนำชุมชนในพื้นที่
ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี) ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจขั้นตอนวิธีกำรในกำร
ดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร จำนวน ๓๑ คน
- ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ยำกไร้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชนในตำบลคลองพลู อำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เข้ำถึงสิทธิควำมเป็นพลเมือง ผ่ำนกำรได้รับกำรตรวจพิสจู น์สำรพันธุกรรม (DNA) รอกำรเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนรำษฎรและทำบัตรประชำชน รอกำรตรวจDNA ได้รับกำรคืนรำยกำรทำงทะเบียนรำษฎร (ไม่ต้องตรวจ DNA)
ซึ่งในระหว่ำงดำเนินโครงกำร คณะทำงำนพบว่ำยังมีผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่มำยื่นคำร้องเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจำก
ผู้ไม่มี ทำงสถำนะทำงทะเบียนมีก ำรพู ดจำกปำกต่อปำกส่งผลให้มีจำนวนกลุ่ม เป้ำหมำยเพิ่มขึ้นและมีควำมเดือดร้อน
ทำงคณะทำงำนพิจำรณำเห็นว่ำสำมำรถดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนได้ทันที จึงมีกลุ่มเป้ำหมำยเพิ่มขึ้น
จำกเป้ำหมำยเดิมที่กำหนอดไว้ ๔ คน ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตำรำงต่อไปนี้
รำยชื่อผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA)
ท่
๑

ชื่อ-สกุล
นำยอมร อ้อมชมภู

อายุ
การดาเนินงาน
๑๙ ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับอำ

ผลการดาเนินงาน
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน

๒

น.ส.ไข่ สิริวรกูลพิพัตร

๕๐

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับบิดำ

๓

พระครูสถิตศำสนคุณ

๘๙

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม(DNA)กับน้องสำว

๔

น.ส.ดลญำ อินศวร

๑๖

๕

น.ส.ทุเรียน แก้วหอม

๕๐

๖

นำยประกำศิต ดวงอำรำม

๓๘

๗

น.ส.มอญ ตรำชู

๕๕

๘

นำยวินัย แสนศรี

๒๖

สอบสวนข้ อ มู ล พยำนหลั ก ฐำนต่ ำ งๆ ทั้ ง พยำนบุ ค คล
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
หลักฐำนกำรเกิ ด สื บ ค้ นหำชื่ อและที่ อยู่ มำรดำเพื่ อนำมำ
ประชำชน
เป็นพยำนในกำรทำบัตรประชำชน
ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับพี่ชำย
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน
ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน
ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับพี่สำว
เพิ่ ม ชื่ อ ได้ รั บ บั ต ร
ประชำชน
ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน

-๑๒๙ท่
๙

ชื่อ-สกุล
นำยสันติ เสื่อมชื่อ

อายุ
การดาเนินงาน
๒๘ ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ

๑๐

น.ส.ศิริวรรณ เสื่อมชื่อ

๒๔

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ

๑๑

น.ส.ศิริลักษณ์ เสื่อมชื่อ

๑๘

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ

๑๒

นำยไพร พงษ์สวัสดิ์

๔๐

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม(DNA)กับน้องสำว

๑๓

น.ส.วรรณวิสำ สิงห์รอด

๓๑

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับมำรดำ

๑๔

นำยบุญช่วย เสนีย์วงศ์

๕๒

ได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) กับอำ

รำยชื่อผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่อยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจ DNA/เพิ่มชื่อ/ทำบัตรประชำชน
ท่
ชื่อ-สกุล
อายุ
การดาเนินงาน
๑

นำยทองอยู่ อนันทสุข

๖๙

กำรคืนรำยกำรทำงทะเบียนรำษฎร ไม่ต้องตรวจDNA

๒
๓
๔
๕
๖

นำยพลวัฒน์ นเรศรัมย์
นำยมำนะ แม่นปืน
นำยวิโรจน์ เชิดสูงเนิน
นำยศักดิ์ศรี สีสว่ำง
ด.ญ.อินทิรำ เสื่อมชื่อ

๑๗
๔๔
๕๑
๖๑
๖

รอเข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ DNA กับ ยำย
รอเข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ DNA กับ พี่ชำย
รอเข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ DNA กับ พี่ชำย
รอเข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ DNA กับ พี่ชำย
รอเข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ DNA กับ มำรดำ

ผลการดาเนินงาน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน
รอเพิ่ ม ชื่ อ /ท ำบั ต ร
ประชำชน

ผลงาน
ร อ เพิ่ ม ชื่ อ / ท ำ บั ต ร
ประชำชน
-

๒) กำรประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงกำร
- แกนน ำเครือ ข่ำยในชุม ชนประกอบด้ วย คณะผู้บ ริห ำรและสมำชิก สภำ ผู้นำท้ องที่ และภำคี
เครือข่ำย ประกอบด้วยกำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
แกนนำชุมชนในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ขั้นตอนวิธีกำรในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
- ผู้ไม่ มี ส ถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ ยำกไร้ที่ ไม่ มี บัตรประจ ำตัวประชำชนในตำบลคลองพลู
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้รับสัญชำติไทย สำมำรถเข้ำถึงสิทธิควำมเป็นพลเมือง สิทธิและสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ควร
ได้รับ เช่น สิท ธิกำรรักษำพยำบำล สิทธิประกันสังคม กำรได้รับ ค่ำแรงขั้นต่ำ กำรศึก ษำต่อ และธุร กรรมทำงกำรเงิน
เป็นต้น และมีชีวิตควำมเป็นอยู่และครอบครัวดีขึ้น ชุมชน สังคมมีควำมเข้มแข็ง
- เกิ ดกำรบรูณ ำกำรร่วมกั นระหว่ำงหน่ วยงำนต่ ำงๆในกำรดำเนิน กำรช่วยเหลื อผู้ไม่ มี ส ถำนะ
ทำงทะเบียน เช่น องค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู ส ำนัก ทะเบียนอำเภอหนองใหญ่ ส ำนักงำนพัฒ นำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี (กองทุน กสจ.ชลบุรี) คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.คลองพลู กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
มูลนิธิดวงประทีป สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม

-๑๓๐๗.๕ีประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
๑) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู เป็นองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมำศึกษำดูงำน
๒) มีควำมร่วมมือในกำรไขปัญหำทำงสังคม ทำให้กำรบริหำรจัดกำรเกิดประสิทธิผล จำกกำรใช้เวลำ
และทรัพยำกรอย่ำงประหยัด โดยดำเนินโครงกำรเสร็จก่อนกำหนดและใช้จ่ำยเงินกองทุน จำนวน ๒,๘๑๐ บำท จำกจำนวน
๓๐,๕๑๐ บำท และส่วนที่ เหลือได้นำส่งคืนสำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ส่วนเงิน
สนับสนุนสมทบใช้จ่ำยเป็นจำนวน ๕,๔๑๗ บำท (จำกจำนวนเงินสนับสนุนสมทบ ๑๐,๐๐๐ บำท) รวมเป็นค่ำใช้จ่ำย
โครงกำรทั้งสิ้น ๘,๔๗๗ บำท จำกค่ำใช้จ่ำยโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน ๔๐,๕๑๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๒
๘. ผลท่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๘.ี๑ีผลผลิตี(Output)ี
๑ ) แกนนำเครือ ข่ำยในชุม ชนประกอบด้วย คณะผู้บ ริห ำรและสมำชิก สภำ ผู้นำท้ องที่ และภำคี
เครือข่ำย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์(อพม.)
แกนนำชุมชน ในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ขั้นตอนวิธีกำรในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร จำนวน ๓๑ คน
๒) ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ยำกไร้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ตำบลคลองพลู อำเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เข้ำถึงสิทธิควำมเป็นพลเมืองผ่ำนกำรได้รับกำรตรวจพิสูจน์สำรพันธุกรรม (DNA) อันเป็นกำร
ปกป้ อ งสิ ท ธิพ ลเมื อ งของผู้ ยำกไร้ ในต ำบลคลองพลู อ ำเภอหนองใหญ่ จั ง หวั ด ชลบุ รี จ ำนวน จ ำนวน ๔ คน
ตำมเป้ำหมำย ๒๐ คน จำกเป้ำหมำยจำนวน ๔ คน
๓) เกิ ดกำรบรูณำกำรหน่วยงำนต่ำงๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู ส ำนัก
ทะเบียนอำเภอหนองใหญ่ มูลนิธิดวงประทีป สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้ตกสำรวจที่มีฐำนะยำกจน
ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
๘.๒ีผลลัพธ์(Outcome)
๑) แกนนำเครือข่ำยในชุมชนประกอบด้วย คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ ผู้นำท้องที่และภำคีเครือข่ำย
ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน อำสำสมั ครพัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์(อพม.) แกนนำ
ชุมชน ในพื้นที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๓๑ คน ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจขั้นตอนวิธีกำรในกำรดำเนินกำรช่วยเหลือผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร
๒) ผู้ ไม่มีส ถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ยำกไร้ได้รับ ตรวจ DNA จำกเป้ำหมำยเดิม ๔ รำย เพิ่มเป็น
๗ รำย :ซึ่งมีรำยชื่อ และรำยละเอียดตำมตำรำงรำยชื่อผู้ไม่มีส ถำนะทำงทะเบียนรำษฎรที่ ได้รับ กำรตรวจพิสูจน์ส ำร
พันธุกรรมในข้อ ๗ ๗.๔ (๑) ย่อหน้ำที่ ๒ รำยชื่อลำดับที่ ๑ – ๗
๘.๓ีผลกระทบี(Impact)
๑) ผลกระทบต่อจำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
- เริ่มต้นจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ กำหนดคือ ๔ คน จำกจ ำนวน ๗ คนที่ ไม่มี สถำนะทำงทะเบียน
รำษฎรและไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ด้วยเหตุผล เป็นผู้ที่ยำกไร้ และมีหลักฐำนเอกสำรสนับสนุน เพียงพอ

-๑๓๑- ในช่วงระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำร จำกกำรประชำสัมพันธ์ และกระจำยข่ำวจำกปำกต่อปำก
ทำให้ผู้ที่ตกสำรวจและไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรจำกกรอบเดิม ๗ คน เป็น ๒๐ คน (รำยละเอียดและสถำนะภำพ
ตำมตำรำงในข้อ ๗. ๗.๔ (๑) ย่อหน้ำ ๒ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่ำวได้รับกำรช่วยเหลือแล้วเป็นส่วนใหญ่และจะดำเนินกำร
ช่วยเผลืออย่ำงต่อเนื่องต่อไป
๘.๔ีผลกระทบท่เกิดขึ้นต่อีกลุ่มเป้าหมาย
๑) ด้ำนเศรษฐกิจ/รำยได้กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
บุคคลผู้ไร้สถำนะทำงทะเบียนรำษฎร เมื่อได้รับกำรเพิ่มชื่อและมีบัตรประชำชน สิทธิต่ำงพึงเกิดขึ้น
ได้รับสิทธิต่ำงๆ โดยเฉพำะด้ำนอำชีพและรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
๒) ด้ำนคุณภำพชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร
มีคุณภำพชีวิตที่ ดีขึ้นในทุ กๆด้ำน ทั้ งด้ำนกำรเป็นอยู่ รำยได้ อำชีพ สวัส ดิก ำรต่ำงๆที่พึ งได้รับ ใน
ฐำนะพลเมืองไทย เช่น สวัสดิกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำรด้ำนประกันสังคม สวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น
๓) ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน/สังคม/กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง กำรมีส่วนร่วมแบบประชำรัฐ และมีภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง มีศักยภำพ
๔) กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนรำษฎร และมีบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมครอบครัว
สำมำรถเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่น กำรทำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรเข้ำถึงสิทธิกำรรักษำพยำบำล กำรได้รับเบี้ยยังชีพ
กำรศึกษำ เป็นต้น
๕) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมำศึกษำดูงำน
๖) ชุมชนในตำบลคลองพลู เกิ ดควำมรัก และสำมั คคีดูแล เกื้ อกู ล ให้ควำมช่วยเหลือซึ่ง กันและกั น
ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรง ร่วมใจ
๙.ีประโยชน์จากโครงการ
ประโยชน์จำกโครงกำรช่วยในด้ำนกำรป้องกัน/แก้ไขปัญหำ /พัฒนำสังคม
ประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันี
คุ้มครองีและพัฒนา
๑. ด้ำนกำรแก้ไข
๒. ด้ำนกำรคุ้มครอง
๓. ด้ำนกำรพัฒนำ

ประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบายีเช่นีนโยบายของรัฐด้านสวัสดิการ
สังคมีนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ี
หรือนโยบายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการีเป็นต้น
๑. แก้ ไขปั ญ หำกำรไม่ สำมำรถเข้ำถึ งสิท ธิค วำมเป็นพลเมือง กำรลดควำม
เหลื่อมล้ำ และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
๒. คุ้มครองให้ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงสิทธิต ำมรัฐธรรมนูญ ได้อย่ำงทั่วถึ ง
และเท่ำเทียม
๓. พั ฒ นำสวั ส ดิ ก ำรต่ ำ ง ๆ ในฐำนะพลเมื อ ง เช่ น สวั ส ดิ ก ำรด้ ำนกำร
รักษำพยำบำล สวัสดิกำรด้ำนประกันสังคม เป็นต้น

๑๐.ีความร่วมมือีีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
ี ๑๐.๑ีความร่วมมือีก่อนี/ีระหว่างี/ีหลังโครงการ

-๑๓๒ควำมร่วมมือ
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

องค์กร/หน่อยงาน/กลุ่มต่างๆท่ต้องให้ความ
ร่วมมือ
๑. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู
๒. สำนักงำนยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
๓. ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของ
มนุษย์จังหวัดชลบุรี
๔. ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น ผู้ น ำชุ ม ชน อำสำสมั ค ร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
๑. ที่ทำกำรปกครองอำเภอหนองใหญ่
๒. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู
๓. ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของ
มนุษย์จังหวัดชลบุรี
๔. คณะผู้บริห ำรและสมำชิกสภำ อบต. คลอง
พลู ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น ผู้ น ำชุ ม ชน อำสำสมั ค ร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
๕. มูลนิธิดวงประทีป
๖. สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
๗. ผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์
๘. ผู้ รั บ รองสถำนะบุ ค คลของผู้ ไ ม่ มี ส ถำนะทำง
ทะเบียนรำษฎร์
๙. นำยอำเภอหนองใหญ่ ในฐำนะนำยทะเบี ย น
อำเภอหนองใหญ่
๑๐.พ.ร.บ.อำนวยควำมสะดวกในกำรอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘

ความร่วมมือท่ได้รับ
๑. วำงแผนกำรประสำนแนวทำงกำรดำเนินกำร
ให้ ค วำมช่ วยเหลื อผู้ ที่ ไม่ มีส ถำนะทำงทะเบี ย น
รำษฎร์
๒. ประชุ มชี้ แ จงกำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ ำน ผู้ นำชุ มชน
อพม. ในพื้ น ที่ เพื่ อช่ วยกั น ค้ น หำบุ ค คลที่ ไม่ มี
สถำนทำงทะเบียนรำษฎร์ในพื้นที่
๑. ให้ควำมรู้ในกำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ ไ ม่ มี ส ถำนะท ำงทะเบี ย นรำษฎร์ แ ก่ ค ณ ะ
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต. คลองพลู กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้นำชุมชนอพม. และผู้เกี่ยวข้อง
๒. จัดทำบันทึกควำมตกลงควำมร่วมมือ (MOU)
ในกำรระหว่ำง ๓ หน่วยงำน ประกอบด้วย ที่ทำ
กำรปกครองอำเภอหนองใหญ่ สนง.พมจ.ชลบุ รี
และ อบต. คลองพลู
๓. อบต.คลองพลู ร่ วมกั บ มู ล นิ ธิด วงประที ป
และเครือข่ำย ร่วมสอบข้อเท็จจริงผู้ไม่มีสถำนะ
ทำงทะเบียนรำษฎรและเครือข่ำย
๔. ผู้ ไม่ มีส ถำนะทำงทะเบี ย นรำษฎร พร้ อมผู้
รับรอง และเจ้ำหน้ำที่ อบต.คลองพลู ยื่นค ำ
ร้องต่อที่ทำกำรปกครองอำเภอ หนองใหญ่ เพื่อ
ขอเพิ่ ม ชื่ อ ในข้ อ มู ล ทะเบี ย นรำษฎร พร้ อ ม
หลักฐำนกำรสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
๕. ที่ ท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองใหญ่ สอบ
ข้อเท็จจริงผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรและ
ผู้รับรองสถำนะบุคคล เพื่อออกหนังสือขอตรวจ
พิ สู จน์ ส ำรพั น ธุ ก รรม (DNA) ส่ ง ถึ ง สถำบั น นิ ติ
วิทยำศำสตร์
๖. สถำบั น นิ ติ วิท ยำศำสตร์ อนุ มั ติ ก ำรตรวจ
พิสูจน์สำรพันธุกรรม โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย และแจ้ง
นัดหมำยผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร และ
ผู้รับรองสถำนะ เพื่อทำกำรตรวจ
๗. เจ้ ำหน้ ำที่ อบต.คลองพลู พำผู้ ไ ม่ มีส ถำนะ
ทำงทะเบียนรำษฎรและผู้รับรองสถำนะไปตรวจ
DNA ที่สถำบัน
๘. สถำบั น นิ ติ วิ ท ยำศำสตร์ แ จ้ ง ผลกำรตรวจ
พิสูจน์สำรพันธุกรรมให้ที่ทำกำรปกครองอำเภอ
หนองใหญ่ เพื่อดำเนินกำรต่อไป

-๑๓๓ช่วงระยะเวลาดาเนินการ

หลังดาเนินโครงการ

องค์กร/หน่อยงาน/กลุ่มต่างๆท่ต้องให้ความ
ร่วมมือ

๑. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ
๓. ผู้ที่ได้รับกำรเพิ่มชื่อในทะเบียนรำษฎร
๔. กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้นำชุมชน อพม.

ความร่วมมือท่ได้รับ
๙. ที่ทำกำรปกครองอำเภอหนองใหญ่ นัดหมำย
ผู้ไม่ มีสถำนะทำงทะเบี ยนรำษฎรและผู้ รับ รอง
สถำนะบุคคล และพยำนบุคคลที่เกี่ย วข้ องสอบ
ข้อเท็จจริง อย่ำงละเอียด เพื่อพิจำรณำเพิ่ มชื่ อ
ในทะเบียนรำษฎร
๑๐. ที่ ท ำกำรปกครองอ ำเภอหนองใหญ่ ติ ด
ประกำศรำยชื่ อ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอเพิ่ ม ชื่ อ ใน
ทะเบี ย นรำษฎร โดยเปิ ด เผย ไม่ น้ อยกว่ำ ๑๕
วัน ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหนองใหญ่
๑๑. อบต.คลองพลู จั ด ประชำคมหมู่ บ้ ำนเพื่ อ
รับรองผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร (รับรอง
ควำมเป็นพลเมืองไทย)
๑๒. เมื่อครบกำหนด ๑๕ วัน และไม่มีผู้คัดค้ำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ป กครองอำเภอ หนองใหญ่ เสนอ
นำยทะเบีย นอำเภอ หนองใหญ่ พิจำรณำอนุมัติ
กำรเพิ่มชื่อในทะเบียนรำษฎร
๑๓. นำยทะเบียนอำเภอหนองใหญ่ อนุมัติเพิ่ม
ชื่อในทะเบียนรำษฎรและให้ผู้ได้รับกำรเพิ่มชื่อ
ในทะเบียนรำษฎร ทำบัตรประจำตัวประชำชน
๑. องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลคลองพลู เป็ น
ต้นแบบให้แก่องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
สนใจ ในกำรด ำเนิ น กำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ
ประชำชนในกำรเข้ ำถึ งสิ ท ธิ ค วำมเป็ นพลเมื อง
ไทยผ่ ำนกำรตรวจพิ สู จน์ ส ำรพั นธุ กรรม (DNA)
โด ย มี เค รื อ ข่ ำย ผู้ เกี่ ย วข้ องร่ วมถ่ ำย ท อ ด
ประสบกำรณ์
๒. เจ้ ำหน้ ำที่ อบต.คลองพลู ประสำนกำรให้
ควำมช่ วยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ สถำนะทำงทะเบี ย น
รำษฎร ในด้ำนต่ำง ๆ เช่ น กำรประกอบอำชี พ
และกำรมีรำยได้ กำรแต่งตั้งเป็นเจ้ำอำวำส

๑๐.๒ีมข้อบ่งช้แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการ
ควำมต่อเนื่อง/ควำมยั่งยืนของโครงกำรและหลักฐำนที่สำมำรถแสดงให้เห็นชัดเจน เช่น กำรต่อยอด
โครงกำร โครงกำรเดิมยังคงดำเนินกำรอยู่โดยองค์กร หรือชุมชน หรือหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น
๑) องค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลคลองพลู เป็นองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นต้นแบบ ในกำรถ่ำยทอด
กระบวนกำรดำเนินงำนให้ควำมช่วยเหลือ วิธีกำร ขั้นตอน ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรดำเนินงำนเกิด
กำรบูรณำกำรจำกจำกทุกภำคส่วน ทั้งส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคประชำสังคมและภำคประชำชน เกิด

-๑๓๔กำรมีส่วนร่วมกันของคนในชุมชนตำมหลักกำรประชำรัฐ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอต่ำง ๆ ของจังหวัด
ชลบุรี ประสำนขอควำมรู้ในกำรดำเนินกำรสร้ำงกำรเข้ำถึงสิทธิของผู้ที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร เช่น
- อ ำเภอหนองใหญ่ เทศบำลตำบลหนองใหญ่ องค์ก ำรบริห ำรส่วนตำบลเขำซก องค์ก ำร
บริหำรส่วนตำบลหนองเสือช้ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้ำงสูง
- อำเภอเมืองชลบุรี และเทศบำลตำบลเสม็ด
- อำเภอบำงละมุง และเทศบำลเมืองหนองปรือ
๒) องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู บรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพื่อช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่เพิ่มเติมในปี ๒๕๖๑
ี ๑๐.๓ีีความยั่งยืน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู ได้รับกำรยอมรับและยกย่องให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ที่ ไม่มี ส ถำนะทำงทะเบียนรำษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องมำศึกษำดูงำนของพื้นที่จังหวัดชลบุรี
๑๑.ความคิดริเริ่มี/ีสร้างสรรค์/นวัตกรรม
๑๑.๑ เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในรูปแบบกระบวนกำรทำงำน โดยมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรทำงำนเพื่อสร้ำงจุดเริ่มต้นของกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมอย่ำงแท้จริงให้กับประชำชนที่เป็นพลเมืองไทย ผ่ำนกำร
ตรวจพิสูจน์ส ำรพั นธุกรรม (DNA) ตำมหลักนิติวิท ยำศำสตร์ ที่มีควำมแม่นยำและสำมำรถยืนยันควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน
๑๑.๒ มี กำรสะท้ อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่องำนสวัสดิก ำรสังคม จนเป็นที่
ยอมรับให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นแบบของกำรบรูณำกำรหน่วยงำนต่ำง
ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำผู้ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร สำมำรถเข้ำถึงสิทธิและสวัสดิกำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ
เป็นโครงกำรที่ดีเยี่ยม สมควรเป็นต้นแบบในกำรดำเนินกำรเพื่อช่วยเหลือให้คนไทยที่ไม่มีสถำนะทำงทะเบียนรำษฎรได้
เข้ำสู่กระบวนกำรพิสูจน์สิทธิ และได้รับสถำนะทำงทะเบียนรำษฎร์ เป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ สำมำรถเข้ำถึงสิทธิและ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่พึ งได้รับ เช่น กำรเข้ำถึงสิทธิกำรรักษำพยำบำล กำรศึกษำ กำรเกณฑ์ทหำร กำรรับสิท ธิเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ เป็นต้น ซึ่งถือว่ำเป็นกำรสร้ำงสวัสดิกำรที่เท่ำเที ยมให้กับคนไทย ตำมนโยบำย “No one left behind” ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้ำงหลัง สมควรเป็นโครงกำรต้นแบบในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับหน่วยงำนอื่นๆที่สนใจ และตำมนโยบำย “No
one left behind” ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง
๑๑.๓ เป็นกำรใช้นวัตกรรมทำงนิติวิทยำศำสตร์ที่ยังไม่แพร่หลำยในต่ำงจังหวัด เพื่อกำรพิสูจน์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลในกำรยืนยัน และสร้ำงกำรเข้ำถึงสิท ธิ เพื่อกำรได้รับสวัสดิกำรภำยหลังกำรได้รับสถำนะทำงทะเบียน
รำษฎร
๑๒.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จให้ทัศนคติของคนทางาน
๑๒.๑ีปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑) มีกำรทำ MOU ระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลคลองพลู ที่ทำกำรปกครองอำเภอหนองใหญ่
และสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
๒) ได้รับควำมร่วมมือจำก สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด มูลนิธิดวงประทีป และอำสำสมัครพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์

-๑๓๕๓) ได้รับ กำรสนับ สนุนกำรตรวจพิสูจ น์ส ำรพันธุก รรม (DNA) โดยไม่ มี ค่ำใช้จ่ำย จำกสถำบันนิติ
วิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม
๔) พระรำชบัญญัติ อำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๘
๑๒.๒ีีทัศนคติของคนทางาน
๑) ผู้นำ กำรบริหำรจัดกำร วัฒนธรรมกำรวิเครำะห์ องค์ควำมรู้ ภูมิปัญ ญำ ควำมสอดคล้องกั บ
ควำมต้องกำร เป็นต้น
๒) มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำรและนำผลไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำโครงกำรต่อไป
๑๓.ีการสรุปบทเรยนีและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นีๆีต่อไป
๑๓.๑ีีเกิดความรู้ใหม่ท่ได้จากโครงการน้
๑) วิธีกำร กระบวนกำร และขั้นตอนที่จ ะให้ได้มำจำกกำรติดตำม ตรวจค้น คัดกรองสำหรับ
บุคคลกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมยำก ลำบำก และระเอียดอ่อนต่อด้ำนควำมมั่นคง
๒) ระบบนิติวิทยำศำสตร์ ถือเป็นศำสตร์ที่ให้ควำมเป็นมนุษย์ที่ทุกต้องและควำมสมบูรณ์ในควำม
เป็นพลเมืองและสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๓) ขจัดควำมเหลื่อมล้ำ และเช้ำถึงระบบสวัสดิกำรสังคม
๑๓.๒ีการนาไปพัฒนากิจกรรมในลักษณะเดยวกันีี
๑) ด้ำนควำมมั่นคงของมนุษย์สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยคนยำกไร้ที่ยังมีหรือตกค้ำงอยู่ทั่วประเทศอีก
เป็นจำนวนมำก อีกประกำรหนึ่งที่สำคัญ จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต้องตระหนักและตื่นตัว
กำรให้ควำมสำคัญ และกำรเฝ้ำระวัง โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรแฝง
๒) ขณะนี้ โครงกำรกำรพั ฒ นำศัก ยภำพแกนนำภำคีเครือข่ำยในกำรปกป้องสิทธิผู้ยำกไร้ เป็นที่
ยอมรับให้เป็น*โครงกำรต้นแบบ*ของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ที่พื้นที่อื่นสำมำรถนำไปเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหำสังคมในพื้นที่
ตนเอง ขณะนี้อยู่ในระกำรจัดทำคู่มือปฏิบัติ
๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรนี้ เกิดจำกกำรบูรณำกำรกำรทำงำนอย่ำงแท้จริง

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

-๑๓๖๓.ีโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสตาบลแม่กิ๊
โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชำชนส่วนใหญ่เป็นชำวเขำเผ่ำประกำกะญอ (กะเหรี่ย ง)
ที่เป็นผู้ด้อยโอกำส และประสบปัญ หำควำมยำกจน กำรไม่ ส ำมำรถเข้ำถึง ระบบสวัส ดิก ำรสังคมที่ รัฐบำลกำหนดได้
เนื่องจำกปัญ หำกำรเป็นคนไร้สัญ ชำติ กำรไม่ รู้และเข้ำใจถึงสิทธิตำมกฎหมำยที่ควรได้รับจำกภำครัฐ องค์กำรบริห ำร
ส่วนตำบลแม่กิ๊ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้ำที่ในกำรดูแลประชำชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ จึงได้จัดทำโครงกำร
ส่งเสริมสวัสดิภำพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกำสตำบลแม่กิ๊ เพื่อสำรวจสภำพปัญหำ และกำหนดแนวทำงในกำร
ช่วยเหลือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบสวัสดิกำรสังคมที่รัฐบำลกำหนดได้ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อนโยบำยของ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่อให้ป ระชำชนตำบลแม่ กิ๊ได้สำมำรถเข้ำถึงสำมำรถเข้ำถึงระบบสวัสดิกำรสังคมที่ รัฐบำลกำหนด และ
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และได้รับกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
ความหมายีการได้สัญชาติไทย ตำมพระรำชบัญญัติสัญชำติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้
ดังนี้
1.ีการได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน
จะต้องเป็นชำวไทยภูเขำที่เป็นชำวเขำดั้งเดิมติด แผ่นดินโดยเป็นผู้ที่เกิดในรำชอำณำจักรไทยและมีบิดำ
มำรดำ ปู่ย่ำตำยำย เป็นบุคคลดั้งเดิมที่เกิดและอำศัยอยู่ในรำชอำณำจักร ซึ่งเป็นกลุ่มชำติพันธุ์ดั้งเดิมที่อำศัยทำกินหรือ
บรรพชนอำศัยทำกินอยู่บนพื้นที่สูง ประกอบด้วย 9 กลุ่มชำติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน อำข่ำ ลำหู่ ลีซู ลัวะ ขมุ
และมลำบรี (ที่เข้ำมำในประเทศไทยก่อน 3 ตุลำคม 2528 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2538 กำหนดสถำนะให้เป็น
บุคคลที่เข้ำเมืองโดยชอบด้ว ยกฎหมำย ) ใช้ บังคั บกั บบุ คคลบนพื้ นที่ สูงที่ มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยสั ญชำติ ในพื้ น ที่
20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี ก ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยำ พิษณุโลก
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน รำชบุรี เลย ลำปำง ลำพูน สุโขทัย สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธำนี ตำมระเบียบ
สำนักทะเบียนกลำงว่ำด้วยกำรพิจำรณำลงรำยกำรสถำนะบุคคลในทะเบียนรำษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2543

2.ีการได้สัญชาติไทยตามหลักสายโลหิตี
บุตรของบุคคลบนพื้นที่สงู ที่เข้ำมำในประเทศไทยก่อน 3 ตุลำคม 2528 และเกิดในประเทศไทยระหว่ำง
วันที่ 14 ธันวำคม 2515 ถึง 25 กุมภำพันธ์ 2535 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2543 ให้สัญชำติไทย
2.ีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 ส่งเสริมกลุ่มและเครือข่ำยในกำรจัดกำรตัวเองของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำยให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกำส
2.3 เสริมพลัง สร้ำงคุณค่ำแก่ผู้ด้อยโอกำสให้เกิดกำรยอมรับ มีทัศนคติที่ดี และเชื่อมั่นในคุณค่ำของตนเอง
2.4 เพื่อทรำบถึงข้อมูล ควำมต้องกำร ปัญหำของผู้ด้อยโอกำส และหำแนวทำงกำรแก้ไขต่อไป

-๑๓๗3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้ง หมดจำนวน 78,660 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2558 จำนวน 71,660 บำท องค์กรสมทบ 7,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
ผู้พิกำร
จำนวน 26 คน
ผู้ไม่มีสัญชำติ ไม่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร จำนวน 72 คน
ผู้ยำกจน รำยได้ไม่ถึงเกณฑ์
จำนวน 12 คน
ผู้นำชุมชน
จำนวน 34 คน
รวมจำนวน 144 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
ใน 5 หมู่ บ้ำน ของตำบลแม่ กิ๊ อ ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ ฮ่ องสอน คือ หมู่ ที่ 1 บ้ำนแม่ กิ๊ หมู่ ที่ 2 บ้ ำน
ห้วยส้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำนพะโท หมู่ที่ 4 บ้ำนห้วยโปงเลำ และหมู่ที่ 5 บ้ำนเปียงหลวง
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑วิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร
2) ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ประชำชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้ำนได้รับทรำบ และเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่คณะทำงำน ลงพื้นที่จัดเวทีใน 5 หมู่บ้ำน เพื่อสำรวจปัญหำและให้
ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชำชน และจัดประชุมเพื่อสรุปแนวทำงและกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งจัดทำ
แผนดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำน เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน กำรประชำสัมพันธ์ สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
2) รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย
1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่คณะทำงำน
2. ลงพื้นที่จัดเวทีใน 5 หมู่บ้ำน เพื่อสำรวจปัญหำและให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชำชน
3. จัดประชุมเพื่อสรุปแนวทำงและกำรแก้ไขปัญหำ รวมทั้งจัดทำแผนดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ประชำชนขำวเขำบำงส่วนยังไม่เข้ำใจและให้ควำมสำคัญต่อกำรขอสัญชำติไทย

-๑๓๘ีีีีีีีีีีีีีีีีีีแนวทางแก้ไขี
จัดเวทีให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและกำรเข้ำถึงสิทธิของประชำชน โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม ก ำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจ ำนวน 71,660 บำท และจำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จ ำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 144 คน ประกอบด้วยผู้พิกำร ผู้ไม่มีสัญชำติ ไม่มีชื่อในทะเบียนรำษฎร ผู้ยำกจน รำยได้ไม่ถึงเกณฑ์ และ
ผู้นำชุมชน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรถัวเฉลี่ย 1 คน
ต่อ 498 บำท ซึ่งค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่จะเป็นค่ำอำหำรและค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินกำร
ใช้จ่ำยอย่ำงประหยัดและมีควำมคุ้มค่ำ
ความคุ้มค่าท่เกิด
๑) เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสิทธิและกำรถึงสิทธิ กรณีตัวอย่ำงผู้ได้รับสัญ ชำติไทยที่ทำให้
สำมำรถเข้ำถึงสิทธิ ต่ำงๆ ในฐำนะพลเมืองได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทำให้มีผู้พยำยำมเข้ำถึงสิทธิมำกขึ้น
๒) กำรจัดเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนควำมเห็น ทำให้ได้ประเด็นปัญหำและแนวทำงป้องกัน
แก้ไขปัญ หำที ่ส อดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรของประชำชนในพื้นที ่ได้ต รงจุด โดยกำรลงทุน เพียงครั้ง เดียวกับ กำรให้
ควำมรู้เรื่องสิทธิ
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์กำรคัดเลือกมีดังนี้
1) ควำมสนใจและสภำพปัญหำของกลุ่มเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำร
2) เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือและผลักดันให้เข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมขั้ นพื้นฐำน
ที่รัฐบำลกำหนด
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นไปตำมช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมแผนโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติง ำนของ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กำหนด
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแต่ละกิจกรรมมีควำมเชื่อมโยงและนำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
- ลักษณะกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่คณะทำงำน เพื่อให้ทีม ทำงำนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถกำหนด
แผนกำรจัดกิจกรรม วิทยำกร สถำนที่จัด ให้ชัดเจน
2) ลงพื้นที่ จัด เวที ใน 5 หมู่ บ้ำน สำรวจปัญ หำและให้ค วำมรู้เ กี่ยวกั บ สิท ธิต่ำ งๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ประชำชน เพื่ อ นำข้อ มู ล ดั งกล่ ำวมำก ำหนดแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญ หำที่ มี ค วำมสอดคล้อ งกั บ ควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่ และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมขั้นพื้นฐำนที่รัฐบำลกำหนด

-๑๓๙3) จั ดประชุม เพื่ อ สรุป แนวทำงและกำรแก้ ไขปั ญ หำ รวมทั้ ง จั ดท ำแผนด ำเนิ นกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
1) กิจ กรรมลงพื้ น ที่ จัดเวที ใน 5 หมู่ บ้ำน ส ำรวจปั ญ หำและให้ ควำมรู้เ กี่ ยวกั บ สิท ธิต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับประชำชน
วิทยำกรเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ ยวชำญหรือประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม
ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขอสัญชำติไทย หรือด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชำชนพึงได้รับ
2) กิจ กรรมจัดประชุม เพื่อ สรุป แนวทำงและกำรแก้ ไขปั ญ หำ รวมทั้ งจัด ท ำแผนดำเนิน กำร
ให้ควำมช่วยเหลือที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ในระยะยำว
1.6ีการประเมินผลโครงการ
รับผิดชอบคือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊ แบ่งได้ดังนี้
1) การประเมินผลระหว่า งดาเนินกิจ กรรมโครงการ ผู้ร ับ ผิด ชอบในกำรประเมิน ผล คือ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ประเมินผลจำกควำมร่วมมือของกลุ่ม เป้ำหมำยและภำคีเครือข่ำยที่เ ข้ำร่วมโครงกำรและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรนำเสนอและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญ หำและแนวทำงกำรป้องกันปัญ หำ ที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
ี2) กำรประเมิน ผลภำยหลัง ด ำเนิน กิจ กรรมโครงกำรเสร็จ สิ ้น แล้ว ผู ้ร ับ ผิด ชอบในกำร
ประเมินผล คือ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีประเมินผลจำกกำรแก้ไขปัญ หำและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย
1) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่คณะทำงำน
2) ลงพื้ นที่ จัดเวที ใน 5 หมู่บ้ำน เพื่อส ำรวจปัญ หำและให้ควำมรู้เกี่ ยวกั บ สิท ธิต่ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ประชำชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับรู้ถึงสิทธิและกำรเข้ำถึงสิทธิของตน และนำเสนอปัญหำและกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและและนำควำมเกื้อกูลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็ง
3) จัดประชุมเพื่อสรุปแนวทำงและกำรแก้ไขปัญหำ
๔) จัดทำแผนดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
1) กำรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจมำใช้ประกอบในกำรกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เช่น กำรฝึกอำชีพจำกวัสดุที่ในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิต ตัวอย่ำงเช่น กำรผลิต
ไม้กวำดดอกหญ้ำ กำรแปรรูปและถนอมอำหำร กำรทอผ้ำ เป็นต้น
2) รูป แบบและเนื้อ หำสำระควำมรู้ ควรมี ก ำรให้ค วำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ เกี่ ยวกั บ กำรประกอบอำชี พ
กฎหมำยและสิทธิต่ำงๆ ที่ประชำชนควรได้รับ เช่น ขั้นตอนกำรขอสัญชำติไทย กำรศึกษำ หรือกำรเข้ำรักษำพยำบำลใน
โรงพยำบำลของรัฐ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมีในกำรทำกำรเกษตร กำรแปรรูปและถนอมอำหำร
กำรทอผ้ำ เป็นต้น
3) กำรดึงภำคส่วนต่ำงๆ ให้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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1) ประชำชนชำวเขำที่ยังไม่ได้สัญชำติไทยมีควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรขอสัญชำติไ ทย เพื่อให้
มีสิทธิในกำรรับสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่รัฐบำลกำหนดมำกขึ้น
2) ประชำชนในพื้นที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
3) ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีรำยได้หลักหรือรำยได้เ สริม
ในกำรดูแลครอบครัว และพึ่งพำตนเองได้ในระดับหนึ่ง
4) ประชำชนชำวเขำที่ ยังไม่ ได้สัญ ชำติไทย ได้รับ กำรโอนเป็น สัญ ชำติไทยแล้ว จ ำนวน 8 คน คงเหลือ
ประชำชนชำวเขำที่รอขอสัญชำติไทยอีกจำนวน 64 คน ที่อยู่ระหว่ำงกำรขอสัญชำติไทย
5) เกิดกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนและภำครัฐ โดยเฉพำะระดับกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบควำมเดือดร้อน เช่น ผู้พิกำร คนยำกจน
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 144 คน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) ประชำชนมีควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรขอสัญชำติไทยมำกขึ้น
2) ประชำชนในพื้นที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
3) ประชำชนได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริมด้ำนอำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีรำยได้หลักหรือรำยได้
เสริมในกำรดูแลครอบครัว
4) ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรยอมรับและช่วยเหลือเกื้อกูล ท ำให้เกิด ทัศนคติที่ ดีและเชื่อมันในคุณค่ำของ
ตนเอง
ีีีีีีีีีีีีีีี 8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
สานักงานีพมจ.และ
หน่วยงานท่เก่ยวข้อง
1.ประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย
1.ประโยชน์ที่ประชำชน 1. สำมำรถให้ ค วำมช่ วยเหลื อและ 1. ได้ข้ อมูลผู้ ประสบปัญ หำ
ได้รับ
ในพื้นที่ได้รับ
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชำชนเข้ ำถึ ง เข้ ำ ถึ ง เพื่ อนำไปใช้ ในกำรให้ ค วำม
1. ผู้พิกำรสำมำรถเข้ำถึงสิทธิที่ 1 . ก ำร ส่ งเส ริ ม ด้ ำน สวั ส ดิ กำรสั ง คมที่ รัฐ กำหนดได้ มำก ช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่
รัฐกำหนด จำนวน... 68....คน อำชีพ จำนวน..80....คน ขึ้น
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
2. ผู้ไม่มีสัญชำติ ไม่มีชื่อใน
2. กำรได้ รั บ ควำมรู้ ใ น
ทะเบียนรำษฎร ได้สัญชำติไทย เรื่องกำรประกอบอำชี พ
แล้ว จำนวน.....8.......คน
ห รื อ ต่ ำ งๆ เพื่ อน ำไป
3. ผู้ยำกจนได้รับกำรส่งเสริม
ปรั บ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น
อำชีพและมีรำยได้ดูแล
ชีวิตหรือประกอบอำชีพ
ครอบครัวเพิ่มขึ้น จำนวน......
จำนวน...80...คน
80.......คน
กลุ่มเป้าหมายหลัก

ีี

ประชาชนในพื้นท่

กลุ่มเป้าหมายรอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กิ๊

ีี
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กลุ่มเป้าหมายหลัก

ประชาชนในพื้นท่

4. ผู้นำชุมชนได้เป็นเครือข่ำยร่วม 3. ประชำชนสำมำรถ
ทำงำนกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เข้ ำถึ งสวั สดิ กำรสังคมที่
รัฐบำลกำหนด จำนวน...
แม่กิ๊ จำนวน .........14.........คน
228....คน
4. ผู้ ด้ อ ยโอกำสได้ รั บ
กำรซ่อมแซมที่ พักอำศั ย
จ ำ น ว น ..1 2 ..ค น ...
... 4..ครัวเรือน...
2. ประชำชนได้รับควำมรู้ควำม
2.ประชำชนในพื้ น ที่ มี
เข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและสิทธิ
ค ว ำม รู้ ค ว ำม เข้ ำ ใ จ
ประโยชน์ต่ำงๆ ที่พึงควรได้รับและ เกี่ ย วกั บ กฎหมำยและ
เข้ำถึงสิทธิต่ำงๆ ได้มำกขึ้น
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ ำงๆ ที่
พึ งควรได้ รั บ และเข้ ำถึ ง
สิทธิต่ำงๆ ได้มำกขึ้น

กลุ่มเป้าหมายรอง
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่กิ๊

2. สำมำรถด ำเนิ น กำรแก้ ไ ข
ปั ญ ห ำที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำม
ต้ อ งกำรของประชำชน ท ำให้
คุ ณ ภำพชี วิต ของประชำชนใน
พื้นที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

2. เกิ ด กำรท ำงำนร่ ว มกั น
ระหว่ ำงภำคี เครื อข่ ำยและ
ภำครั ฐในกำรแก้ไขปัญ หำที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
3. ตอบสนองต่ อ นโยบำย
กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คม
และควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์
และรัฐบำลในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ ำถึ งสวั ส ดิ กำร
สังคมขั้นพื้นฐำนที่รัฐกำหนด

3. ประชำชนได้รับกำรแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของประชำชน

3. ประชำชนได้ รั บ กำร
แก้ ไขปั ญ ห ำต่ ำงๆ ที่
ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ค วำ ม
ต้องกำรของประชำชน

3. น ำข้ อ มู ล สภำพปั ญ หำไป
กำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
และกำรส่ งต่อไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ก ำรช่ วยเหลื อ
ประชำชนในพื้นที่ต่อไป

4. ผู้ด้อยโอกำสเกิดกำรยอมรับ

4. ประชำชนในพื้ น ที่ มี
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันมำกขึ้น
และให้ ค วำมช่ วยเหลื อ
ซึ่งกันและกัน

4. กำรจั ด ท ำโครงกำรส่ ง เสริ ม
อำชีพ และบรรจุไว้ในข้อบั ญ ญั ติ
ต ำ บ ล เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ด้อยโอกำสอย่ำงต่อเนื่อง

และมีทัศนคติที่ดีและเชื่อมันใน
คุณค่ำของตนเอง

สานักงานีพมจ.และ
หน่วยงานท่เก่ยวข้อง

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ผลจำกโครงกำร ทำให้ประชำชนในพื้นที่มีควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรโอนสัญชำติ
เพื่อให้สำมำรถมีสิทธิในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมที่รัฐบำลกำหนดได้มำกขึ้น
2) ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและสิทธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถเข้ำถึง
สวัสดิกำรสังคมที่รัฐบำลกำหนดได้มำกขึ้น
3) สภำพสังคมวัฒนธรรมของประชำชนในพื้นที่ได้รับกำรกระตุ้นและกำรรวมกลุ่มให้เกิดมีควำม
เอื้ออำทรและพร้อมให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมำกขึ้น
4) หน่วยงำนท้ อ งถิ่นให้ ควำมส ำคัญ และดูแลให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในพื้ นที่ ที่ ตรงกั บ
ควำมต้องกำรมำกขึ้น กล่ำวคือ มีกำรทำงำนแบบเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำงมำกขึ้น

-๑๔2ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ปัญ หำของชุมชนได้รับ กำรตอบสนองในกำรแก้ไขปัญ หำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้คุณภำพชีวิตของ
ประชำชนดีขึ้นและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ในระดับหนึ่ง จึงเป็นกำรสร้ำงพื้นฐำนที่ดีในกำรร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ปัญหำอื่น ๆ ต่อไปได้
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) ประชำชนที่ประสบปัญหำได้รับกำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
เช่น กำรประกอบอำชีพ กำรเข้ำถึงสิทธิต่ำงๆ ที่รัฐบำลกำหนด เป็นต้น
2) มีกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพของประชำชนในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้
3) ผู้ด้อยโอกำสเกิดกำรยอมรับและมีทัศนคติที่ดีและเชื่อมันในคุณค่ำของตนเอง
ด้ำนกำรป้องกัน
ี1)ีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในพื้นที่เกี่ยวกับกฎหมำยและสิทธิต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนิน
ชีวิต
2) กำรยอมรับสิทธิและพลังร่วมของผู้ด้อยโอกำส ทำให้ผู้ด้อยโอกำสมีทัศนคติ ที่ดีต่อสังคมและเชื่อมั่น
ในคุณค่ำของตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ ทำให้ชุมชนเกิดควำมเข้มแข็ง และเป็นภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันปัญหำสังคมที่อำจ
เกิดขึ้นในอนำคต
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์และกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
ที่ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง”
2) นโยบำยของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่ กิ๊ ตำมพระรำชบัญญัติ
สภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๒
๓) นโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงสวัสดิกำรขึ้นพื้นฐำนที่รัฐกำหนด
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนแม่กิ๊
3.อบจ.เขตพัฒนำสังคมบนพื้นที่สูงหัวปอน

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. กำรดูแลสุขภำพอนำมัย
2. กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส
3. งบประมำณสมทบในกำรจัดทำโครงกำร

-๑๔3ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนแม่กิ๊
3. เขตพัฒนำสังคมบนพื้นที่สูงหัวปอน
4.ผู้นำชุมชน
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนแม่กิ๊
3. อบจ.และเขตพัฒนำสังคมบนพื้นที่สูงหัว
ปอน
4. ผู้นำชุมชน
5. พัฒนำชุมชนอำเภอขุนยวม
6.สำนักงำนเกษตรอำเภอขุนยวม
7.พัฒนำที่ดินอำเภอขุนยวม
8. ปศุตัว์อำเภอขุนยวม

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. วิทยำกรให้ควำมรู้ และเอกสำรควำมรู้
2. สถำนที่จัดเวที และกำรอำนวยควำมสะดวกใน
กำรประชุม
3. กำรประสำนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วม
ประชุม
1. ให้ควำมรู้ และคำแนะนำปรึกษำ
2. ดำเนินงำนและประสำนงำนช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำส
3. กำรส่งเสริม พัฒนำอำชีพ
4. ให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร กำรเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพบ้ำนแม่กิ๊
อบจ.และเขตพัฒนำสังคมบนพื้นที่สูงหัวปอน ผู้นำชุมชน พัฒ นำชุมชนอำเภอขุนยวม สำนักงำนเกษตรอำเภอขุนยวม
พัฒนำที่ดินอำเภอขุนยวม ปศุตัว์อำเภอขุนยวม
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558– ปัจจุบัน โดยได้รับกำรบรรจุไว้
ในแผนงบประมำณ 4 ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีีเป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่ตอบสนองต่อนโยบำยของจังหวัดและภำรกิจงำนของสำนักงำน
พัฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์จังหวัดแม่ ฮ่องสอน และควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ โดยอำศัยควำม
ร่วมมือองหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมทั้งประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย

-๑๔412. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนโครงกำร
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
และได้นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรมีส่วนร่วม มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มีงบประมำณกำรทำงำน
จำกัด
๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัญหำและกำรนำมำปรับใช้ในกำรกำหนดแนวทำงเพื่อให้กำรช่ว ยเหลือ
และดูแลประชำชนในพื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนเอง
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ด้ำนกำรให้คำแนะนำปรึกษำ
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำง
๕) ควำมร่วมมือของกลุ่มเป้ำหมำย ภำคีเครือข่ำยที่ร่วมทำงำน และทีมทำงำน
๖) กำรสนับสนุนกำรทำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊จำกภำคีเครือข่ำยและหน่วยงำนรัฐ
๗) กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำสังคม และกำรมีส่วนร่วม มำใช้ในกำรขับเคลื่อนงำน
โครงกำร
๘) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
จังหวัด และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
ปรำกฏในโครงกำรที่ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน ซึ่งได้มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์
มำใช้ประโยชน์ดังนี้
1) กำรกำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ตอบนโยบำยนโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร จังหวัด และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่กิ๊ และควำมต้องกำรของ
ประชำชนในพื้นที่
2) กำรพั ฒ นำศัก ยภำพให้แก่ ป ระชำชนในพื้นที่ ในด้ำนกฎหมำยและสิทธิต่ำงๆ ที่ พึงได้รับ จำกที่
รัฐบำลกำหนด
3) กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม เนื้อหำสำระควำมรู้ รูปแบบกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่ต้องเน้นกำร
สื่อสำร 2 ทำง และกำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนในกำรพัฒนำอำชีพแบบครบวงจร เป็นต้น
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1 นำผลที่ได้รับจำกโครงกำรเดิมไปปรับรูปในกำรขยำยแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรคุ้มครองสิทธิ และกำร
สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำสอื่น ๆ ในพื้นที่
13.2 กำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องพัฒนำศักยภำพ กำรส่งเสริมอำชีพ และเรื่องอื่นๆ
13.3 สรุปบทเรียนเพื่อ นำไปใช้ กำรกำหนดแนวทำงทำงำนแบบบูรณำกำรระหว่ำงภำครัฐ ภำคีเครือข่ำย
และภำคประชำชน
-----------------------------------

-๑๔5๔.ีโครงการสวนบาบัดี: จากธรรมชาติสู่การบาบัดเพื่อฟื้นฟูเด็กพิการีครั้งท่ี๒ีหลักสูตรการจัดสวนบาบัดีีีีีีีี
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิการ
โดย เทศบำลตำบลชะเมำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จำกกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรสวนบำบัด : จำกธรรมชำติสู่ก ำรบ ำบัด หลัก สูตรกำรอบรมสวนบ ำบัด
ขั้นพื้นฐำนในปี 2559 ของเทศบำลตำบลชะเมำ พบว่ำ ผู้ป กครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนำกิจกรรมสวนบำบัด
มำฟื้นฟูกำรพัฒนำกำรทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญ ญำ และอำรมณ์ของบุตรหลำนที่พิกำรมำกขึ้น นอกจำกนี้กิจกรรม
ดังกล่ำวยังช่วยให้เด็กพิกำรมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น มีควำมนิ่งมำกขึ้น ส่งเสริมกำรสร้ำงสมำธิให้เด็กพิกำรในกำรทำกิจกรรม
ต่ำงๆ และกำรรวมกลุ่มของสมำชิกศูนย์ฟื้นฟู และพัฒ นำเด็กพิกำรในกำรมี ส่วนร่วมจัดกิจ กรรม อันเป็ นผลท ำให้เกิ ด
ควำมรัก ควำมสำมัคคี และกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่ำงดี
เทศบำลชะเมำภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ จึงเห็นว่ำ ควรจะมี
กำรต่อยอดจำกโครงกำรเดิมเพื่อส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมสวนป่ำบำบัดอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงพั ฒนำกำรที่ดีแก่เด็กพิกำร
อย่ำงต่อเนื่อง กำรส่งเสริมให้ผปู้ กครองสร้ำงสวนบำบัดในบริเวณบ้ำนสำหรับใช้ในกำรพัฒนำกำรของเด็กพิกำรที่บำ้ น และ
ขยำยกำรสร้ำงสวนบำบัดเพิ่ มเติม ในบริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒ นำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ เพื่อใช้ป ระโยชน์ในกิจ กรรม
กำรบำบัดแก่เด็กพิกำรทุกประเภทต่อไป
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่อช่วยให้เด็กพิกำรมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ และสังคม ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่นิ่งขึ้น ในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆ และฝึกสมำธิ กำรส่งเสริมให้ผู้ปกครองสร้ำงสวนบำบัดในบริเวณบ้ำนสำหรับใช้ในกำรพัฒนำกำรของเด็ก
พิกำรที่บ้ำน และขยำยกำรสร้ำงสวนบำบัดเพิ่มเติมในบริเวณศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ เพื่อใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมกำรบำบัดแก่เด็กพิกำรทุกประเภทต่อไป
ความหมาย
ีีีีีีีีีีีีีีีีสวนบาบัด เป็นกำรจัดสิ่งแวดล้อมที่มีพืชเป็นหลัก โดยมีเป้ำหมำยเพื่อกำรกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับพลัง
แห่งกำรเยียวยำจำกธรรมชำติ กำรปฏิสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งกำรเป็นผู้กระท ำ (active) และผู้ถูกกระทำ (passive) ทั้งนี้
ขึ้นกับกำรออกแบบสวนและควำมต้องกำรของผู้ใช้สวน ได้แก่ สวนเยียวยำ healing gardens) สวนแห่งควำมสำมำรถ
(enabling gardens) สวนฟื้นฟูสมรรถภำพ (rehabilitation gardens) สวนฟื้นคืนสภำพเดิม (restorative gardens)
นิยาม
ีีีีีีีีีีีีีีี สวนบาบัดท่เหมาะสม หมำยถึง กำรใช้กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับพืชและสวน ได้แก่ กำรทำสวน กำรปลูก
ผักและไม้ด อก กำรดูแลพืช กำรขยำยพั นธุ์พืช กำรเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติ สวน และสวนสำธำรณะ ป่ำ
อุทยำนต่ำงๆ เพื่อพั ฒ นำแต่ล ะบุคคล ให้เกิดควำมรู้สึก กำรมี สุขภำวะ ปรับ ปรุงสุขภำพทำงกำย จิต และส่งเสริม กำร
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม

-๑๔62.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้เรื่องสวนบำบัดในกำรบำบัดและฟื้นฟูเด็กพิกำรจำกที่ได้ดำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ
2.2 เพื่อกำรลงมือปฏิบัติจริงในกำรสร้ำงสวนบำบัดให้กับเด็กพิกำรที่เป็นสมำชิกของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำ
เด็กพิกำรตำบลชะเมำ ดำเนินกำรโดยผู้ปกครองเด็กพิกำร อำสำสมัครดูแลเด็กพิกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง
2.3 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ปกครองเด็กพิกำร รวมถึงชุมชนและสังคมได้เห็นถึงควำมสำคัญและ
ประโยชน์ในกำรใช้สวนบำบัดสำหรับกำรฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 46,000 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 36,000 บำท องค์กรสมทบ 10,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
1) สมำชิกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำกำรเด็กพิกำรตำบลชะเมำ 15 ครอบครัว จำนวน 30 คน
2) เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรจำนวน 10 คน
รวมจำนวน 40 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ ตำบลชะเมำ อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร เดือนมิถุนำยน 2560
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
ของเทศบำลตำบลชะเมำ เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2) ประสำนวิทยำกรจำกผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องสวนบำบัด
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมกำรจัดสวนบำบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กพิกำรที่อยู่ในควำมดูแลของศูนย์ฟื้นฟูและ
พัฒนำเด็กพิกำร (ส่วนบำบัดเพื่อกำรเยียวยำ ส่วนบำบัดเพื่อกำรบำบัด สวนเกษตรบำบัด และสวน
บำบัดเพื่อกำรฟื้นฟู จิตใจ เพื่อ พัฒ นำกล้ำมเนื้อ มัดเล็กและกล้ำมเนื้อมัดใหญ่) และกำรให้ควำมรู้ในเรื่องสวนบำบัดแก่
ผู้ปกครอง
4) ประชุมเพื่อสรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
5) สมำชิ ก ศูน ย์ฟื้ น ฟู และพั ฒ นำเด็ก พิ ก ำรที่ เข้ำร่วมโครงกำรได้น ำควำมรู้ที่ ได้ รับ ไปปรับ ใช้ และ
ฝึกทักษะกำรเรียนรู้ทั้งที่ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรและที่บ้ำนของตนเอง
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ ร่วมกับเจ้ำหน้ำ ที่ที่เกี่ยวข้อง
ของเทศบำลตำบลชะเมำ เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้

-๑๔72) รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย
1. ทบทวนองค์ควำมรู้เรื่องสวนบำบัด
2. รำยงำนผลกำรดำเนินกำรกิจกรรมสวนบำบัดที่บ้ำน
3. เอกลักษณ์ของสวนบำบัด กระบวนกำรเรียนรู้กำรปลูกดอกไม้ในกระถำง
4. กำรจัดดอกไม้แบบต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรำกระตุ้นพัฒนำกำรของเด็กพิกำร
5. กิจกรรมบทบำทสมมติ : กำรปลูกพืชสนุกสนำน สุขภำพดี
6. กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักธรรมชำติ
7. กิจกรรมจัดสวนบำบัดบริเวณรอบอำคำรพระรำชทำน
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 36,000 บำท และจำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองและเด็กพิกำร คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและ
เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 1 คน คือ 1,200 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิดขึ้น
1) เกิดสวนบำบัดที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเด็กพิกำรในบริเวณบ้ำนที่อยู่อำศัย เพื่อใช้ในกำรพัฒนำเด็ก
2) เด็กได้รับกำรพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องทั้งที่ศูนย์ฯ และบ้ำน
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือกจำกเด็กพิกำรและผู้ปกครองที่เข้ำมำใช้บริกำรของศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบล
ชะเมำ
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติง ำนของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำ
เด็กพิกำร
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี กำรกำหนดกิจกรรมได้รับคำแนะนำจำกนักภำยภำพบำบัดและผู้ทำงำนของมูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร
และเพื่อให้เกิดประสิท ธิภำพในกำรฟื้นฟูและพัฒนำกำรทั้ง ทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญญำของเด็กพิกำร ี
กิจกรรมจึงเน้นการผสมผสานระหว่า งการทากายภาพบาบัดีการนวดและฝึกการเคลื่อนไหวแบบญ่ปุ่นี(โดสะโฮ)ี
และการพัฒนาโดยใช้สวนบาบัดกลไกในการพัฒนาการเด็กพิการ

-๑๔8- ลักษณะกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1) กำรฝึก เด็ก พิก ำรให้ส นใจกับ สิ่งรอบข้ำงและทำกิจกรรมในสวนบำบัด เพื่อกำรพัฒ นำกำร
ทำงด้ำ นสมอง (ผ่ำ นประสำนสั ม ผัส ทั ้ง 5 คือ กำรได้ยืน กำรมองเห็น กำรลิ้ม รส กำรได้ก ลิ่น และสัม ผัส และ
เคลื่อนไหว)
2) กำรฝึก ให้เด็ก พิก ำรได้สัมผัส ดินโดยวิธีกำรขย้ำดินในปลูก ต้นไม้ เพื่อฝึก ให้เด็ก มีควำมสนใจ
และมีส มำธิ รวมทั ้ง เป็น กำรบริห ำรกล้ำ มเนื้อ มัด เล็ก (คือ กำรใช้ ม ือ กำรหยิบ จั บ ซึ่ง เป็ น พื้ น ฐำนของกำรที่ เ ด็ ก
จะพัฒนำกำร กำรเขียน กำรทำงำนในชีวิตประจำวัน และกำรช่วยเหลือตัวเอง) และกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ ( คือ กล้ำมเนื้อ
แขนขำ กำรทรงตัว ทำให้เด็กสุขภำพดี แข็งแรง และคล่องแคล่วมำกขึ้น)
3) เพื่อให้เด็กพิกำรได้รั บกำรพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล ศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำ
เด็กพิกำรตำบลชะเมำ ศูนย์จึงมีก ำรให้ควำมรู้ก ำรดูแลเด็กพิก ำรเพิ่มเติม แก่ผู้ปกครองของเด็ก พิก ำร และส่งเสริม ให้
ผู้ปกครองสร้ำงสวนบำบัดในบ้ำนด้วย โดยสวนบำบัดดังกล่ำวอำจจะทำเป็นขนำดเล็ก หรือขนำดใหญ่ ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของพื้นที่ในแต่ละครอบครัว
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
๑) กิจกรรมที่มีกำรพัฒนำเด็กพิกำรโดยสวนบำบัด ดำเนินกำรโดยผู้เชี่ยวชำญจำก
ทีมสห
วิชำชีพ นักกำยภำพบำบัด และเจ้ำหน้ำที่จำกมูลนิธิเพื่อเด็ก พิกำร รวมทั้ง เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเด็กพิก ำรในศูนย์ ฟื้นฟูและ
พัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ
๒) กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดสวนบำบัดในครอบครัว เพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำกำร
อย่ำง
ต่อเนื่อง ได้รับ ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญของที ม สหวิชำชีพ เจ้ำหน้ำที่จ ำกมู ลนิธิเ พื่อเด็ก พิก ำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเด็ก
พิกำรในศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแบ่งได้ดังน้
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล
1) ประเมินผลเบื้องต้นโดยครอบครัวของเด็ก พิกำรในเรื่อง กำรพัฒนำกำรกำรเคลื่อนไหว กำร
ช่วยเหลือตนเอง กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และสติปัญ ญำของเด็กพิก ำร โดยใช้วิธีกำรสังเกต
และตำมแบบประเมินที่ศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำกำหนด
2) ประเมินผลโดยเจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำตำมแบบที่กระทรวง
สำธำรณสุขกำหนด และใช้วิธีกำรสังเกต
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
ีีีีีีีีีีีีีีีีี
1) กำรพัฒ นำกำรของกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ กล้ำมเนื้อมัดเล็ก สติปัญ ญำ (กำรเรียนรู้) ด้ำนสังคม/
อำรมณ์ ภำษำ/สื่อควำมหมำย และทักษะกำรช่วยเหลือตนเอง
2) กำรจัดทำสวนบำบัดในครอบครัว
3) ผู้ปกครองสำมำรถดูแลเด็กพิกำรได้ถูกต้องตำมที่ทีมสหวิชำชีพและนักกำยภำพบำบัดแนะนำ
4) มีกำรขยำยพื้นที่จัดสวนบำบัดเพิ่มเติมในศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ

-๑๔92.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
กำรจั ดท ำสวนบ ำบั ด เพื่ อ เด็ ก พิ ก ำร กำรพั ฒ นำกำรเด็ก พิ ก ำร โดยสวนบ ำบั ด และกำรส่ ง เสริม ให้
ผู้ป กครองจัดสวนบ ำบัดที่ บ้ำน เพื่ อส่งเสริมกำรพัฒ นำกำรของเด็ก พิกำร ซึ่งมี ควำมเหมำะสมในกำรพัฒ นำเด็ก และ
เชื่อมโยงต่อกั นระหว่ำงแต่ละกิจ กรรม รวมทั้ งสอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของกลุ่ม เป้ำหมำยของโครงกำร กิ จกรรม
ที่ดำเนินกำรในโครงกำร ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมกระบวนกำรเรียนรู้กำรปลูกต้นไม้ในกระถำง
๒) กิจกรรมจัดดอกไม้แบบต่ำงๆ
๓) กิจกรรมเสริมพลังกลุ่ม
๔) กิจกรรมสำยธำรชีวิต
๕) กิจกรรมกำรปลูกพืชสนุกสนำน
๖) กิจกรรมกำรผลิตปุ๋ยหมักธรรมชำติ
๗) กิจกรรมจัดสวนบำบัดบริเวณรอบอำคำรพระรำชทำน
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
1) ควำมรู้ในเรื่องกำรใช้สวนบำบัดเพื่อฟื้นฟูบำบัด เยียวยำเด็กพิกำร กำรใช้สวนบำบัดไม่ใช่แค่กำรปลูก
ต้นไม้ แต่เป็นกำรใช้จิตใจสัมผัสธรรมชำติรอบตัว ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 พินิจธรรมชำติ ทำให้เกิดสมำธิ ใจเย็น สงบลง
เด็กๆที่พิกำรนิ่งขึ้น มีสมำธิจดจ่อกับสิ่งที่เรำให้เรียนรู้มำกขึ้น และกำรจัดสวนบำบัดสำมำรถทำได้ทั้งในพื้นทีที่จำกัดและ
พื้นที่ที่กว้ำงขวำงได้ รวมทั้งประเภทของสวนบำบัดที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ที่ควรจัดทำ
2) กำรทำงำนโครงกำรสวนบ ำบัด ได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม ไม่เฉพำะแต่ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง
แต่หมำยรวมถึง ผู้ปกครองเด็ก พิกำรที่เป็นแกนนำ อำสำสมัครดูแลผู้พิกำร ได้แสดงบทบำทจำกกำรที่ผ่ำนกำรอบรม
หลักสูตรสวนบำบัดมำถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบและเข้ำใจกำรใช้สวนบำบัดฟื้นฟูบุตรลำนที่พิกำรมำกขึ้น
3) เรียนรู้กำรดำเนินงำนที่ต้องต่อยอดโครงกำรอยู่เสมอ นั้นหมำยถึงกำรมองภำพกำรพัฒนำโครงกำร
เรำต้องพัฒนำต่อยอดโครงกำรสวนบำบัดให้ได้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นไป ตัวอย่ำงเช่น
ปีงบประมำณ 2561 เรำขยำยบุคคลเป้ำหมำยเป็นผู้พิกำรผู้ใหญ่ด้วย เพื่อตอบโจทย์ได้ว่ำสวนบำบัด
สำมำรถฟื้นฟูบำบัดเยียวยำผู้พิกำรทุกประเภท และทุกเพศทุกวัย
4) กำรพัฒ นำกำรเด็กพิก ำรเพื่ อให้ได้ผ ลดี นอกจำกกำรพัฒ นำเด็กพิกำรโดยสวนบ ำบัดแล้ว กำรนวด
ร่ำงกำย และกำรทำกำยภำพบำบัด ก็มีส่วนช่วยให้กำรพัฒ นำกำรของเด็กพิกำรดีขึ้น และควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลดี
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรได้มีก ำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒ นำกำรของเด็ก พิก ำรตำมแบบ
ที่ก ระทรวงสำธำรณสุขกำหนด และได้ม ีก ำรให้คำแนะนำแก่ผู้ป กครองในกำรจัด ทำสวนบ ำบัดรวมทั ้ง กำรพัฒ นำ
กล้ำมเนื้อมัดเล็กและกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ของเด็กพิกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) เด็กพิกำรมีกำรพัฒนำกำรทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง
2) ครอบครัวเด็กพิกำรมีกำรจัดทำสวนบำบัดในครอบครัว

-๑503) ผู้ปกครองสำมำรถดูแลเด็กพิกำรได้ถูกต้องตำมคำแนะนำของทีมสหวิชำชีพและนักกำยภำพบำบัด
4) เกิดกำรขยำยพื้นที่จัดสวนบำบัดเพิ่มเติมในศูนย์ ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรตำบลชะเมำ
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 41 คน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) ผู้ปกครองเด็กพิกำรสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำรกระตุ้นพัฒนำกำรบุตรหลำน
ที่พิกำรและฝึกสมำธิให้กับเด็กพิกำร
2) ได้แนวทำงและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดสวนบำบัดสำหรับเด็กพิกำร
3) เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดสวนบำบัดไปยังกลุ่มเป้ำหมำยอื่น ๆ ในชุมชน
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีี

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีผลกระทบต่อ

ีีีีีีผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง
1. ลดควำมเครียด และมีสุขภำพจิต
ที่ดีขึ้น
2. สำมำรถดูแลและพัฒนำกำรเด็ก
พิกำร โดยใช้ธรรมชำติช่วยในกำร
พัฒนำกำรได้ถูกวิธี
3. ได้แนวทำงในกำรดูแลเด็กพิกำร
4. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรนำเด็กพิกำรไปยัง
ศูนย์ฯ เพื่อรับบริกำรด้ำนกำรดูแลเด็ก
พิกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรพำเด็กพิกำร
ไปโรงพยำบำล
5. ลดควำมเครียดและมีสุขภำพจิต
ที่ดี
4. ทำงำนจิตอำสำในกำรช่วยดูแลเด็ก
พิกำรในศูนย์ฯ

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

เด็กพิการ

ศูนย์ฯ

1. เด็กพิกำรในศูนย์บริกำรคนพิกำรเทศบำลตำบล
ชะเมำได้ รั บ กำรดู แ ละและมี กำรพั ฒ นำกำรทั้ ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย (กล้ำมเนื้อมั ดเล็ก กล้ำมเนื้ อมั ด
ใหญ่ ) สติ ปั ญ ญำ (กำรเรี ย นรู้ ) สั ง คม/อำรมณ์
ภำษำที่สื่อควำมหมำย และทักษะในกำรช่วยเหลือ
ตั วเอง รวมจ ำนวน 172 คน (ประกอบด้ วย ผู้
พิ กำรทำงกำรเห็ น ผู้พิ กำรทำงกำรได้ยื นและสื่ อ
ควำมหมำย ผู้ พิ กำรทำงกำรเคลื่ อนไหวหรือทำง
ร่ำงกำย ผู้ พิกำรทำงจิต ใจหรือพฤติ กรรม ผู้พิกำร
ทำงสติ ปัญญำ ผู้พิกำรทำงกำรเรียนรู้ และผู้พิกำร
ทำงออทิสติก)
2. สำมำรถช่วยเหลือตั วเอง/ควบคุมตัวเอง ได้ใน
ระดับหนึ่ง
3. เด็กพิกำรมีควำมเครียดลดลงและมีสุขภำพจิต
ที่ดีขึ้น
4. ลดปั ญ หำสมำธิ สั้ น และมี พ ฤติ ก รรมที่ นิ่ ง
มำกขึ้น
5. สุ ข ภำพของเด็ ก พิ ก ำรดี ขึ้ น ท ำให้ ก ำรไป
โรงพยำบำลลดลง

1. มี ก ำรปรั บ ภู มิทั ศ น์ แ ละพั ฒ นำสวน
บำบัด เพื่อเอื้อต่อกำรดูแล ฟื้นฟูเยี่ยวยำ
และพั ฒ นำศั ก ยภำพ ของเด็ ก พิ ก ำร
มำกขึ้น
2. เกิ ด กำรพั ฒ นำกำรเด็ กพิ กำร แบบ
ค รบ วงจร คื อ มี กำรดู แ ล กำร ท ำ
กำยภำพบ ำบัด กำรนวดเพื่ อผ่ อนคลำย
อำรมณ์ และกระตุ้ น กล้ ำ มเนื้ อ ต่ ำ งๆ
และกำรทำกิจกรรมในสวนบำบัด
3. แนวทำงในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำน
ส วน บ ำบั ด ส ำห รั บ เด็ กพิ ก ำร แ ล ะ
ผู้ ด้ อ ยโอกำสรวมถึ ง คนทุ ก วั ย และ
สำมำรถถ่ ำยทอดองค์ ค วำมรู้ ดั ง กล่ ำ ว
ให้กับบุคคลเป้ำหมำยอื่นๆได้

-๑๕1ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
๑) ผู้ปกครองตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรดูแลเด็กพิกำรในวิธีกำรที่ถูกต้องมำกขึ้น
๒) กำรยอมรับล่ำลูกพิ กำร และพร้อมที่จะนำลูกไปรับบริกำรเพื่อพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสติปัญญำ
๓) มี ก ำรร่ วมมื อ กั น จำกหลำยภำคส่ วน ในกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของเด็ก พิ ก ำรในชุม ชนให้ มี
พัฒนำกำรในทำงที่ดีขึ้น
๔) คนในสังคมและท้องถิ่นให้ควำมสำคัญในกำรดูแลคนพิกำรทั้งเด็กและผู้ใหญ่มำกขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
๑) ชุม ชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ และประโยชน์ในกำรใช้ส วนบ ำบัดส ำหรับ กำรฟื้นฟูและ
พัฒนำเด็กพิกำร
๒) ชุมชนได้ใช้ ป ระโยชน์จ ำกสวนบำบัดร่วมด้วย กล่ำวคือ เป็นสถำนที่ พักผ่อนหย่อนในเพื่อ
กำรศึกษำเรียนรู้
๓) แกนนำเพื่อนำควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้กับผู้ปกครองเด็กพิกำรในพื้นที่ต่ำงๆได้
๔) มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์โครงกำรสวนบำบั ด ในเวทีเสวนำวิชำกำรสวนบำบัดสำหรับ
เด็กพิกำร
๕) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหทัยมูลนิธิ ในประเด็น “กิจกรรมสวนบำบัดในเด็กด้อยโอกำสีีีีีีีี
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) เด็กพิกำรได้รับกำรกระตุ้นเพื่อกำรพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อันส่งผลต่อร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ และ
สังคม ดีขึ้นระดับหนึ่ง เช่น กำรเพิ่มควำมแข็งแรงและแข็งแกร่ง/ควำมคล่องตัวของกล้ำมเนื้อ เพิ่มพลังงำนและควำมอดทน
ช่วยลดควำมวิตกกังวลและควำมตึงเครียด
2) เกิดควำมเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำของตนเอง
3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทำงสังคม เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนร่วมกับผูอ้ ื่น และกำรดำเนินชีวิต
4) เกิดกำรพัฒนำสมำธิและเป็นกำรฝึกสมำธิจดจ่ออยู่กับสิง่ ใดสิ่งหนึง่ อย่ำงแน่วแน่และตั้งใจ
ด้ำนกำรป้องกัน
ีีประโยชน์ทางอารมณ์และจิตใจ
๑) ช่วยลดควำมวิตกกังวล และควำมตึงเครียด
๒) เพิ่มควำมเชื่อมั่นและกำรเห็นคุณค่ำของตนเอง
๓) ช่วยกระตุ้นควำมรู้สึกผ่ำนกำรสังเกตสัมผัสกับธรรมชำติ
ประโยชน์ทางด้านสติปัญญา
๑) พัฒนำสมำธิและเป็นกำรฝึกสมำธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ำงแน่วแน่และตั้งใจ
๒) พัฒนำทักษะใหม่ และพัฒนำทักษะอำชีพ
๓) พัฒนำทักษะในกำรแก้ปัญหำ และกำรคิดวำงแผน
๔) พัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์

-๑๕2ีีประโยชน์ทางสังคม
๑) ส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม
๒) สร้ำงแรงจูงใจ
๓) พัฒนำทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
๔) พัฒนำทักษะกำรดำเนินชีวิต
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ 3
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กรีหน่วยงานีหรือกลุ่มต่าง
ท่ให้ความร่วมมือ
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมรำช
2. ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำร
3.มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร
1.ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำร
2. ทีมสหวิชำชีพ นักกำยภำพบำบัด
3. มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร
4. ผู้ปกครองเด็กพิกำร
1.สมำชิกศูนย์ฯ และศูนย์
2.มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร
3. ผู้ปกครองเด็กพิกำร

ความร่วมมือท่ได้รับ
1. สนับสนุนเงินกองทุนฯ ในกำรจัดโครงกำร
2. กำรจัดและกำหนดกิจกรรมโครงกำร
1.สถำนที่จัดโครงกำร
2.คำแนะนำในกำรดูแลเด็กพิกำร
3. กำรให้ควำมรู้กำรจัดสวนบำบัด
1.นำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดควำมรู้ไปยัง
ชุมชนและหน่วยงำนต่ำงๆ
2.กำรจัดสวนบำบัดในครอบครัว
3. กำรดูแลเด็กพิกำรในศูนย์ฯ

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
1) เทศบำลตำบลชะเมำ
2) มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทีมสหวิชำชีพ
นักกำยภำพบำบัด ผู้ปกครองเด็กพิกำร

-๑๕310.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กิจกรรมำยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
กำรพัฒนำกำรของเด็กพิกำรเป็นประจำทุกเดือน
2) ปี 2561 ได้รับ กำรสนับสนุนจำกกองทุนคนพิกำรเพื่อจัดท ำโครงกำรกำรปรับ สภำพแวดล้อม
ที่อยู่อำศัยให้แก่คนพิกำร จำนวน 420,000 บำท
3) โครงกำรสวนสุขภำพ โดยเป็นโครงกำรที่ชุมชนให้ควำมสนใจอยำกจะต่อยอดจำกโครงกำรสวนบำบัด
และได้เสนอโครงกำรสวนสุขภำพผ่ำนโครงกำรไทยนิยม อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรในปี 2561
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่ดึงธรรมชำติมำใช้ในกำรกระตุ้นพัฒนำกำร
ของเด็กพิกำรทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญ ญำ และสังคม ที่ ได้งบประมำณน้อยและเห็นผลกำรพัฒนำกำรที่
เกิดขึ้นได้จริง
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนกำรดูแลเด็กพิกำรที่อยู่ในตำบลชะ
เมำ
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
๓) ด้ำนกำรวิเครำะห์ มีกำรวิเครำะห์และปรับกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงกำรและกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องดูแล
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแลผูพ้ ิกำร
๕) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูป้ กครองเด็กพิกำร
ีีีี๖) ทำให้เด็กพิกำรสนุกสนำนกับกำรฝึก ลดควำมเบื่อหน่ำยที่เกิดขึ้นขณะฝึกในสภำพ แวดล้อมเดิมๆ เป็นกำร
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้เด็กพิกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทำให้เด็กได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนำเด็กพิกำรได้นำกำรจัดสวนบำบัดไปพัฒนำใช้กับผู้พิกำรที่มิใช่เด็ก เพื่อให้มีพัฒนำกำร
ที่ดีขึ้น
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1 มีกำรนำกิจกรรมสวนบำบัดที่ใช้ในกำรพัฒนำเด็กพิกำรมำปรับใช้ในโครงกำรปี 2561 เพื่อใช้ในกำร
ดูแลคนพิกำรที่เป็นผู้ใหญ่
13.2 น ำภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนต ำบลชะเมำมำถ่ ำ ยทอดในหลั ก สู ต รสวนบ ำบั ด ด้ ว ย โดยใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีในชุมชนมำเป็นตัวหลักในกำรถ่ำยทอด อำทิ ต้นจำก มำทำภำชนะตักน้ำ (ภำษำท้ องถิ่นเรียกว่ำ
หมำจำก) ต้นคล้ำ นำมำสำนเสื่อ เป็นต้น ส่วนหนึ่งจะสำมำรถส่งเสริมอำชีพให้ครอบครัวคนพิกำรได้ด้วย
13.3 กำรจัดสวนบำบัดตำมควำมเหมำะสมของขนำดพื้นที่ และประเภทสวนบำบัด
---------------------------------------

-๑๕4-

หน่วยงานรัฐ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจานวนี๖ีโครงการ

-๑๕5๑.ีโครงการจิตอาสาพลานุกูลรักษ์ดนตรเพื่อชุมชน
โดย โรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” จังหวัดสระบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
สัง คมไทยปั จ จุ บั น มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว ทั้ ง ทำงด้ ำนครอบครัว สภำพแวดล้ อ ม ทำงสั ง คม
กำรพัฒ นำเทศโนโลยีเป็นผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆ โดยเฉพำะปัญหำของเยำวชน ทำให้เกิดควำมเครียดเกิดผลกระทบกับ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้เกิดครอบครัวแตกแยก เด็กต้องอยู่กับ พ่อหรือแม่ ตำมลำพัง หรือถูกทอดทิ้งให้อยู่กั บ
ตำยำย ทำให้ครอบครัวไม่มีเวลำอบรมสั่งสอนบุตรหลำน เป็น ผลให้เกิดภำวะควำมเสี่ยงอำจทำให้เด็กติดเกม ติดเพื่อน
ตั้ง ครรภ์ ก่ อ นวัย อั น ควร พฤติ ก รรมก้ ำวร้ ำว หรือ อำจถู ก ชั ก จูง ไปเสพยำเสพติด และอบำยมุ ข จำกข้ อมู ล ดั ง กล่ำ ว
ทำงโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ” จึงได้จัดทำโครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีเพื่อชุมชนขึ้นเพื่ อส่งเสริม
พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหำและกำรทำงำนจิตอำสำเพื่อประโยชน์สังคม
รวมทั้งกำรสำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข รู้จักรับผิดชอบต่อหน้ำที่ มีวินัยในตนเอง และใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ โดยโครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน
ปี 2560 โรงเรียนพระพุ ท ธบำท “พลำนุกู ล วิท ยำ” ได้ขอรับ กำรสนับ สนุนเงินกองทุ นส่งเสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมเพื่อดำเนินโครงกำรจิตอำสำพลำนุกูลรักษ์ดนตรีอย่ำงต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จะนำกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นนักเรียน
และเยำวชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหำ และกลุ่มปกติ มำทำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้ดนตรีมำกล่อมเกลำจิตใจ เพื่อเบี่ยงเบน
ควำมสนใจและดึงเยำวชนออกจำกยำเสพติดและอบำยมุข
เป้าประสงค์ของโครงการี
1) เพื่อให้นักเรียนและเยำวชนมีจิตอำสำต่อผู้อื่นและส่วนร่วม
2) เพื่อให้นักเรียนและเยำวชนเกิดทักษะทำงด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ อย่ำงน้อยคนละ 1 ชนิด
3) เพื่อให้บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน ได้รับบริกำรจิตอำสำดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
นิยามีกลุ่มเสย่ งและกลุ่มมปัญหาี
หมำยถึง กลุ่มนักเรียนและเยำวชนที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขพฤติ กรรมไม่พึงประสงค์อันเนื่องมำจำกปัญหำ
ครอบครัว ซึ่งเยำวชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พ่อแม่หย่ำร้ำง หรือไม่มีพ่อแม่และต้องอำศัยอยู่กับผู้ปกครอง ทำให้ขำดกำรดูแล
เอำใจใส่ หรือได้รับกำรเลี้ยงดูอย่ำงไม่เหมำะสม อันส่งผลให้เยำวชนกลุ่มนี้หันไปพึ่งพำยำเสพติดหรืออบำยมุข เช่น บุหรี่
ติดเกม ติดโทรศัพท์มือถือ มั่วสุมกับเพื่อนตั้งแก็งมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและเยำวชนเป็นบุคคลที่มีจิตอำสำ
2.2 เพื่อให้นักเรียนและเยำวชนมีควำมรู้และมีควำมสำมำรถเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ได้

-๑๕63.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 210,000 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 125,000 บำท บริษัทปู น มำร์ ล ตรำกุ้ ง
สมทบ 50,000 บำท และองค์กรสมทบ 25,000 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและเยำวชน จำนวน 90 คน เป็นนักเรียนและเยำวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำและนักเรียน
และเยำวชนกลุ่มปกติ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการี
1) กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ ที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดกรอกตำมแบบ SDQ และผลกำรคัดกรองแสดงว่ำ
เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุม่ มีปญ
ั หำ
2) นักเรียนและเยำวชนที่สนใจและมีจิตอำสำ
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
1) โรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกลู วิทยำ”
2) บ้ำน วัด โรงเรียนประถมในตำบลพุกร่ำงและชุมชน
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดค่ำยให้ควำมรู้แก่นักเรียนและเยำวชนเรื่องจิตอำสำ ควำมรู้เกี่ยวกั บดนตรีไทย ดนตรีสำกล และ
นำฎศิลป์
2) ฝึกสอนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
3) ฝีกซ้อมทักษะดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
4) จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนดนตรีให้นักเรียนและเยำวชนในโรงเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
5) จัดกิจกรรมจิตอำสำบริกำรดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
ในโอกำสต่ำงๆ
6) จัดกิจกรรมบริกำร บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน (กิจกรรมพี่ส อนน้องโรงเรียนชั้นประถมศึกษำ
และกิจกรรมดนตรีบำบัดผู้ป่วยติดเตียง)
7) จัดกิจกรรมเครือข่ำย (ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี รับบริจำคเครื่องดนตรี และทำบันทึกข้อตกลง)
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจก่อนดำเนินโครงกำร
2) ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ
3) จัดค่ำยให้ควำมรู้แก่นักเรียนและเยำวชนเรื่องจิตอำสำ ควำมรู้เกี่ยวกับดนตรี ไทย ดนตรีสำกล และ
นำฎศิลป์
4) ฝึกสอนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
5) ฝีกซ้อมทักษะดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์

-๑๕76) จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนดนตรีให้นักเรียนและเยำวชนในโรงเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
7) จัดกิจกรรมจิตอำสำบริกำรดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน
ในโอกำสต่ำง ๆ
8) จัดกิจกรรมจิตอำสำบริกำร บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน (กิจกรรมพี่สอนน้องโรงเรียนชั้นประถมศึกษำ
และกิจกรรมดนตรีบำบัดผู้ป่วยติดเตียง)
9) จัดกิจกรรมเครือข่ำย (ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี รับบริจำคเครื่องดนตรี และทำบันทึกข้อตกลง)
10) ประเมินผลและสรุปโครงกำร
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีี7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รบั จำนวน 125,000 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 90 คน ประกอบด้วย นักเรียนและเยำวชน จำนวน 90 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัด
กิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ยจำนวน 1 คน ต่อ 1,388.89 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิด
1) นักเรียนและเยำวชนสำมำรถเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ได้อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
2) นักเรียนและเยำวชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ ได้รับควำมเอำใจใส่ สนใจจำกครูและเพื่อน ๆ
ส่งผลให้ตนเองเกิดกำรยอมรับตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น กล้ำแสดงออกและมีจิตอำสำที่จะช่วยเหลือคนอื่น ๆ ในโรงเรียน
ของตน
3) นักเรียนและเยำวชนมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว มีกำรวำงเป้ำหมำยในชีวิต ไม่มพี ฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์อนั ทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน
4) นักเรียนและเยำวชนทำงำนจิตอำสำทำงด้ำนดนตรีหรือนำฎศิลป์เพื่อให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยติดเตียง
5) เป็นพีเ่ ลี้ยงสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนรุ่นน้องๆ อำยุระหว่ำง 8 – 12 ปี
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ ที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดกรอกตำมแบบ SDQ และผลกำรคัดกรอง
แสดงว่ำเป็นกลุม่ เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ
2) นักเรียนและเยำวชนทีส่ นใจและมีจิตอำสำ
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมโครงกำรและเงื่อนไขที่คณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดสระบุรีกำหนด
ี1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ลักษณะกิจกรรม

-๑๕81.4.1 การให้ความรู้
จัดค่ำยให้ควำมรู้แก่ นักเรียนและเยำวชนเรื่องจิตอำสำ ควำมรู้เกี่ ยวกั บดนตรีไทย ดนตรี
สำกล และนำฎศิลป์
1.4.2ีการฝึกและเสริมทักษะการเล่นดนตรไทยีดนตรสากลีและนาฎศิลป์
1) ฝึกสอนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
2) ฝีกซ้อมทักษะดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ีีี1.4.3 การเปิดพื้นท่ให้เด็กแสดงความสามารถในการเล่นดนตรไทยีดนตรสากลีและนาฎศิลป์
จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนดนตรีให้นักเรียนและเยำวชนในโรงเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
ีีี1.4.4ีการทางานจิตอาสา
จัดกิจกรรมจิตอำสำบริกำรดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ ทั้ งภำยในและภำยนอก
โรงเรียนในโอกำสต่ำงๆ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 1.๔.5 การใช้เวลาว่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
จั ด กิ จ กรรมบริ ก ำร บ้ ำ น วั ด โรงเรี ย น และชุ ม ชน (กิ จ กรรมพี่ ส อนน้ อ งโรงเรี ย น
ชั้นประถมศึกษำ และกิจกรรมดนตรีบำบัดผู้ป่วยติดเตียง)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 1.4.6 การมส่วนร่วมของเครือข่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ
จัดกิ จ กรรมเครือ ข่ำย (ปรับ ปรุงห้ องซ้อมดนตรี รับ บริจ ำคเครื่องดนตรี และท ำบั นทึ ก
ข้อตกลง)
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
เป็นผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ผู้รับผิดชอบในกำรประเมินผล คือ คณะทำงำนของโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ”
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
1) ควำมสำมำรถและทักษะในกำรเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
2) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมของนัก เรียนและเยำวชนในเชิงบวก เช่น พฤติก รรมติดมือถือ
ติดเกม พฤติกรรมก้ำวร้ำว
ี ๓) กำรทำงำนจิตอำสำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้ป่วยติดเตียง
4) กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์กับสังคม
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการ
1) จัดค่ำยให้ควำมรู้แก่นักเรียนและเยำวชนเรื่องจิตอำสำ ควำมรู้เกี่ยวกับดนตรีไทย ดนตรีสำกล และ
นำฎศิลป์
2) ฝึกสอนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
3) ฝีกซ้อมทักษะดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
4) จัดกิจกรรมเปิดบ้ำนดนตรีให้นักเรียนและเยำวชนในโรงเรียนได้แสดงควำมสำมำรถ
5) จัดกิจกรรมจิตอำสำบริกำรดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียนใน
โอกำสต่ำงๆ

-๑๕96) จัดกิจกรรมบริกำร บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน (กิจกรรมพี่สอนน้องโรงเรียนชั้นประถมศึกษำ และ
กิจกรรมดนตรีบำบัดผู้ป่วยติดเตียง)
7) จัดกิจกรรมเครือข่ำย (ปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี รับบริจำคเครื่องดนตรี และทำบันทึกข้อตกลง)
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
1) กำรนำเรื่องของดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ มำใช้ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
และเยำวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหำ รวมทั้งปัญหำยำเสพติด
2) กำรนำเรื่อ งของดนตรีไทย ดนตรีส ำกล และนำฎศิล ป์ มำใช้ในกำรทำงำนจิต อำสำและกำร ท ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม
3) กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด หน่วยงำนรัฐ ภำคเอกชน และ
เครือข่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
ผู้ประเมิน คือ คณะทำงำนของโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกลู วิทยำ”
4.1 กำรประเมินผลระหว่ำงดำเนินกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และปัญหำอุปสรรคระหว่ำงดำเนินโครงกำร
4.2 กำรประเมินผลภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
1) ควำมสำมำรถและทักษะในกำรเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
2) กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนและเยำวชนในเชิงบวก เช่น พฤติกรรมติดมือถือ ติด
เกม พฤติกรรมก้ำวร้ำว
3) กำรทำงำนจิตอำสำเพื่อให้บริกำรแก่ผู้ป่วยติดเตียง
4) กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) นักเรียนและเยำวชนสำมำรถเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์ได้อย่ำงน้อย 1 ชิ้น
2) นักเรียนและเยำวชนกลุม่ เสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
3) นักเรียนและเยำวชนมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว มีกำรวำงเป้ำหมำยในชีวิต ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์อนั ทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน
4) นักเรียนและเยำวชนทำงำนจิตอำสำทำงด้ำนดนตรีหรือนำฎศิลป์เพือ่ ให้บริกำรแก่ผปู้ ่วยติดเตียง
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
๑) มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 90 คน
๒) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมหลำกหลำยระหว่ำงเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกำรกำรปรับพฤติกรรมและเด็กที่มี
จิตอำสำอยำกเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดกำรรวมกลุ่ม สร้ำงควำมช่วยเหลือดูแลกัน
นำไปสู่ก ำรปรับ พฤติก รรม ควำมรับ ผิดชอบของเยำวชน ลดพฤติก รรมเสี่ยงของเยำวชนให้หันมำให้ควำมส ำคัญ กั บ
กิจกรรมที่สร้ำงควำมพึงพอใจและทำให้ชีวิตมีควำมหมำยมำกขึ้น

-๑60๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) นั ก เรี ยนและเยำวชนได้ น ำควำมรู้ ที่ ได้ รั บ ไปปรั บ ใช้ ในกำรดำเนิ นชีวิ ตและประกอบอำชี พเสริ ม
เด็กบำงรำยได้ค้นพบควำมสำมำรถของตนเองและกล้ำที่จะแสดงออก
2) นักเรียนและเยำวชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม เด็กมีกำรฝึกวินัยในกำรทำงำน
ร่วมกัน มีกำรรวมกลุ่มเพื่อพัฒนำฝีมือควำมสำมำรถทำงดนตรีอย่ำงมีเป้ำหมำย เด็กได้รับกำรฝึกฝนให้มีสมำธิในกำรฝึกซ้อม
ส่งผลต่อกำรเอำใจใส่กำรเรียนที่ดีขึ้น
3) เกิดกลุ่มทำงำนจิตอำสำเพื่อสังคม เด็กออกไปทำงำนบริกำรชุมชนแก่ผู้สูงอำยุและคนในชุมชน
4) นักเรียนและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันทำงสังคม รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน
โรงเรียนเชิญผู้ปกครองมำฟังลูกหลำนเล่นดนตรี และมีผู้ปกครองเข้ำร่วมเล่นดนตรีและร้องเพลงกับเด็ก ๆ อันเป็นกำรพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
๕) ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวของนักเรียนและเยำวชนดีขึ้น ทำให้ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งและมั่นคง
ผู้ปกครองมีควำมไว้วำงใจในตัวเด็ก ๆ และเต็มใจให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนมำกขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ีต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ลาดับท่
1

กลุ่มเป้าหมายรอง

ครอบครัว/คนในชุมชน
โรงเรยน
นั กเรียนและเยำวชนได้ นำควำมรู้ ที่ ควำมสั มพั นธ์ ของครอบครั วของ โรงเรียนได้รับควำมชื่นชมจำกหน่วยงำนต้น
ได้รับไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต
นักเรียนและเยำวชนดี ขึ้น ท ำให้ สังกัด และพร้อมสนับสนุนงบประมำณ หรือ
ครอบครั วมี ค วำมเข้ มแข็ ง และ อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกำรทำงำนของโรงเรียน
มั่นคง

2

เกิดกลุม่ ทำงำนจิตอำสำเพื่อสังคม

3

นักเรียนและเยำวชนมีอำชีพเสริม
จำกกำรเล่นดนตรีไทย ดนตรีสำกล
และนำฎศิลป์

โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ หรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกรทำงำนของโรงเรียนจำก
ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด
หน่วยงำนรัฐครอบครัว ชุมชน และเครือข่ำย

4

เป็นบุคคลตัวอย่ำงในกำรทำควำมดี
เพื่อสังคม

ภำคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน และ
สนับสนุนอุปกรณ์ดนตรี และกำรซ่อมแซมห้อง
ซ้อมดนตรี

ีีีีีีีีีีีีีี

ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรแก้ไข ปัญหำเด็กและเยำวชนในโรงเรียนลดลง เช่น
ปัญหำที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและ กำรมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ติดโทรศัพท์ ติดเกม
เยำวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
เป็นต้น
มีปัญหำ

-๑๖1-

กลุ่มเป้าหมายหลัก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
ลาดับท่
5
6
7

กลุ่มเป้าหมายรอง
ครอบครัว/คนในชุมชน

นักเรียนและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหำมีพฤติกรรมเป็นไปใน
เชิงบวกมำกขึ้น
นักเรียนและเยำวชนมีพื้นที่ได้
แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ และทำ
ให้เป็นคนที่กล้ำแสดงออกในทำงที่ดี
เป็นพี่เลี้ยงสอนดนตรีไทยให้กับ
นักเรียนรุ่นน้องๆ อำยุระหว่ำง 8 –
12 ปี

โรงเรยน
เกิดเครือข่ำยทำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำเด็กและ
เยำวชนในรูปแบบกำรบูรณำกำร

ีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ปัญหำยำเสพติด เด็กติดเกม ติดมือถือ หรือมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว ในโรงเรียนลดลง
2) กำรมีส่วนร่วมอและให้ควำมร่วมมีในกำรแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชนจำกครอบครัว ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรัฐ วัด ภำคเอกชน และเครือข่ำยมีมำกขึ้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
กำรให้ควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชนของชุมชนมีมำกขึ้น
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) กำรลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มมีปัญหำ โดยกำรใช้วิธีกำรเชิงบวกที่เด็กสนใจ เต็มใจเข้ำร่วม
2) กำรรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3) ปัญหำยำเสพติด กำรมั่วสุมอบำยมุข กำรมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมของนักเรียนและเยำวชนลดลง
ด้ำนกำรป้องกัน
1) เกิดกำรทำงำนจิตอำสำโดยนักเรียนและเยำวชนเพื่อให้บริกำรแก่ผู้สูงอำยุ หรือผู้ป่วยติดเตียง
2) นักเรียน เยำวชน และครอบครัว เกิดภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันปัญหำสังคม
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) ยุทธศำสตร์กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2561 – 2565
3) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
4) นโยบำยจังหวัดในกำรแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน

-๑๖210.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสระบุรี

ควำมร่วมมือที่ได้รับ

กำรให้ ค ำแนะนำในกำรจัด ท ำโครงกำรเพื่ อขอรั บ
กำรสนั บ สนุ น เงิ น จำกกองทุ น ส่ ง เสริ ม กำรจั ด
สวัสดิกำรสังคม
กำรท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงในกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม
โครงกำร
บริษัทปูนมำร์ลตรำกุ้ง
วิทยำกรท้องถิ่น
โรงปูนเอเชียจำกัดมหำชน
ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน
เทศบำลตำบลพุกร่ำง
ทุนเรียนดนตรีฟรี 3 ทุน
โรงเรียนดนตรีสยำมกลกำรสระบุรี
กำรจ้ำงครูสอนดนตรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4 สถำนที่ดำเนินกิจกรรมโครงกำร
บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน
ปรับปรุงห้องดนตรี
โรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูลวิทยำ”
สนับสนุนกำรบริกำรทำงดนตรี
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสระบุรี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 4
บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของ
มนุษย์จังหวัดสระบุรี
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระบุรี

สนับสนุนเครื่องดนตรี
จ้ ำงครู ส อนดนตรี ส ำกลเพื่ อ สอนนั ก เรี ย นอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง
สนับสนุนกำรบริกำรทำงดนตรี
สถำนที่ดำเนินกิจกรรมโครงกำร
บริ จ ำคเครื่ อ งดนตรี แ ละบรรจุ ใ นแผนงำนของ
จังหวัด

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
บริษัทปูนมำร์ลตรำกุ้ง โรงปูนเอเชียจำกัดมหำชน เทศบำลตำบลพุกร่ำง โรงเรียนดนตรีสยำมกลกำร
สระบุรี

-๑๖310.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 4 บ้ำน วัด โรงเรียน และชุมชน
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กิ จ กรรมยัง คงมี ก ำรดำเนิน กำรต่อเนื่ องในปี 2561 หลัก ฐำนที่ แสดงคื อ มี ก ำรจัดกิ จ กรรม
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2) แผนกำรด ำเนิ น งำนจิต อำสำเพื่ อให้ บ ริก ำรแก่ ผู้ ป่ วยติด เตีย ง ประจ ำปี 2561 และกำรท ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม
3) กำรมีพื้นที่ กำรจัดเวที ให้นักเรียนและเยำวชนได้แสดงออกทำงด้ำนดนตรีอย่ำงต่อเนื่อง
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
๑) เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจกำรแก้ ไขปัญหำเด็กและ
เยำวชนของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๒) เป็นกระบวนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมของเด็กและเยำวชน และ
กระบวนกำรป้องกันปัญหำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยำวชน รวมทั้งกำรสร้ำงเด็กและเยำวชนเพื่อทำงำนจิตอำสำ
และกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สังคม
11.2 มการสะท้อนถึงการใช้ีหรือการสร้างนวัตกรรมท่เป็นประโยชน์ต่องานสวัสดิการสังคมี
โครงกำรนี้เป็นกำรสร้ำงเงื่อนไขสำคัญในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด กำรมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมของ
เด็กและเยำวชน และกระบวนกำรป้องกันปัญหำเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยำวชน โดยใช้ดนตรีเพื่อกล่อมเกล้ำ
จิตใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในเชิงบวก
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ
๑) ผู้บริหำรของโรงเรียนพระพุทธบำท “พลำนุกูล” ให้ควำมสำคัญต่อกำรแก้ไขปัญ หำยำเสพติด
กำรมีพฤติกรรมไม่เหมำะสมของเด็กและเยำวชน และกำรป้องกันปัญหำ รวมทั้งกำรทำงำนจิตอำสำและกำรทำงำนเพื่อ
ประโยชน์สังคม
๒) ได้รับ กำรสนับ สนุนงบประมำณจำกส ำนัก งำนพั ฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จังหวัด
สระบุรี
๓) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยทั้งภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน และครอบครัว
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
๑) โรงเรียนได้สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับเยำวชนโดยระดมทรัพยำกร หรือแสวงหำทรัพยำกร
จำกหน่วยงำนภำยนอกมำขับเคลื่อนโครงกำรภำยใต้ข้อจำกัดหลำยๆ อย่ำงที่เกิดขึ้น เนื่ องจำกโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนำด
เล็กที่มีงบประมำณไม่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร ขำดบุคลำกรเฉพำะทำง

-๑๖4๒) โรงเรียนให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ปัญหำทำงครอบครัวและสังคมของนักเรียน กำรให้ควำมหมำย
ต่อกำรช่วยเหลือเยำวชนที่ขำดควำมอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก โดยทำงโรงเรียนมิได้นิ่งนอนใจ หรือจำนนต่ออุปสรรค
ที่เกิดขึ้น โดยใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเด็ก กิจกรรมที่ทันสมัย และสร้ำงบูรณำกำรด้ำนองค์ควำมรู้
วิธีกำร เทคนิค กำรกล้ำแสดงออกในหลำยลักษณะ เท่ำกับเป็นควำมพยำยำมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส
๓) ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำรนี้อีก ประกำรหนึ่ง คือ กำรแสวงหำควำมร่วมมื อของภำคี
เครือข่ำย โดยโรงเรียนมีกำรทำบันทึกข้อตกลงกับพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีในกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมสนับสนุนงบประมำณ และกำรให้โอกำสเยำวชนได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงดนตรีไทย ดนตรีสำกล และนำฎศิลป์
กั บ หน่วยงำนต่ำงๆ อยู่ส ม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ยังมี ก ำรท ำบันทึ ก ข้อตกลงในกำรร่วมมื อกั บ พัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำ
กับโรงเรียนอื่นๆ อีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสระบุรีวิทยำคม โรงเรีย นเสำไห้ “วิมลวิทยำนุกูล ” และโรงเรียนสุธีวิทยำ
แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง ทั้งแบบเป็นทำงกำร รวมถึงภำคีเครือข่ำยอย่ำงไม่ เป็น
ทำงกำรที่ มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนโครงกำรตลอดมำ คือ โรงปูนซีเมนต์เอเชีย จ ำกัด (มหำชน) เทศบำลตำบล
พุกร่ำง บริษัทปูนมำร์ล ตรำกุ้ง ชมรมศิษย์เก่ำของโรงเรียน บ้ำน วัด และชุมชน
๔) ผู้บริหำรและครูที่ร่วมดูแลโครงกำรนี้ มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำนกับเด็ก เป็นกำรทำงำนโดยไม่ใ ช้
อำนำจหรือกำรลงโทษมำบังคับ แต่ใช้กิจกรรมดนตรีเป็นสิง่ เร้ำให้เด็กประสงค์จะเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นกำรเปลีย่ นแปลง
จำกภำยใน ท ำให้เด็กมี ควำมสุข ชีวิตมีควำมหมำยขึ้น กลุ่มเยำวชนได้สร้ำงมิ ตรภำพร่วมกันในกำรท ำงำน กำรร่วมกั น
แก้ปัญหำอย่ำงมีควำมสุข ทั้งนี้มำจำกควำมใจกว้ำงและมุมมองต่อเด็กในทำงบวก
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1 มี กำรต่อ ยอดโครงกำรเป็นโครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
โครงกำรวันสำคัญ เป็นต้น
13.2 กำรทำงำนจิตอำสำและกำรทำประโยชน์เพื่อสังคม
13.3 กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กและเยำวชนในเชิงบวก
13.4 กำรสร้ำงโครงกำรนี้ให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้กิจกรรมนันทนำกำรที่สำมำรถทำงำนกับ จิตใจ อำรมณ์
ควำมรู้สึกของเด็ก และกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำเป็นอำชีพในระยะยำว

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

-๑๖5๒.ีโครงการส่งเสริมภาครัฐีภาคธุรกิจีภาคเอกชนีและภาคประชาชนจังหวัดราชบุร
ด้านการมส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมี(CSR)
โดย สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ด้ ว ยจั ง หวั ด รำชบุ รี มี ส ถำนประกอบกำรประเภทนิ ติ บุ ค คลจ ำนวน 3,421 รำย เป็ น องค์ ก ร
สำธำรณประโยชน์ จำนวน 58 องค์กร และสวัสดิกำรชุมชน จำนวน 53 องค์กร ซึ่งองค์กรเหล่ำนี้เป็นทุนทำงสังคมใน
กำรส่งเสริมให้เกิ ดกำรจัดกิ จกรรมส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น จึง ควรส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเรื่องกำรส่งเสริมให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และทิศทำงกำรทำงำน
ในกำรรับผิดชอบและช่วยเหลือตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องกำร
สำนักงำนพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ มีบทบำทและหน้ำที่
ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในสังคม จึงจัดทำโครงกำรดังกล่ำวเพื่อส่งเสริมกำรแสดงควำมรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
การส่งเสริม ธุรกิจเพื่อสังคมี(CSR) หมำยถึง ควำมรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือ
กำรดำเนินกิจกำรภำยใต้หลักจริยธรรมและกำรจัดกำรที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก
องค์ก ร อันนำไปสู่ก ำรพั ฒ นำที่ ยั่งยืน หรือ แนวคิดขององค์ก ำรในกำรดำเนินกิ จ กรรมกำรวำงแผนงำน กำรตัดสินใจ
กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรบริหำรจัดกำร และกำรดำเนินกำรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดการดาเนินงานีCSR in School แบ่ง เป็น 4 ระดับ
ระดับท่ี1 Beginnerีเป็นการดาเนินการมส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมภายในโรงเรยน โดยกำร
สร้ำง ตระหนักเกี่ยวกับพลังงำน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลำกรและนั กเรียนในโรงเรียน
อีกทั้งยังเป็นกำรปลูกฝังให้บุคลำกรและนักเรียนมีสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ีีีีีี
ระดับท่ี2ีAdvance เป็นการดาเนินการมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรยน โดยกำร
วิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทบทวนประเด็นที่มีผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่ งแวดล้อมจำกกำรสำนเสำวนำกับชุมชน
และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ทาแผนงาน/โครงการด้านความรับผิดชอบสังคมร่วมกับชุมชนีโดยการใช้
ขดความสามารถขององค์กรีการมบุคลากรภายในโรงเรยนีและนักเรยนีร่วมกับชุ มชนโดยรอบโรงเรยนดำเนิน
กิจกรรมแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน
ีีีีีีี
ระดับท่ี3ีSmart เป็นการดาเนินการมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรยน โดยการเป็น
พ่เล้ยงให้กับโรงเรยนเครือข่ ายโดยรอบพื้นท่โ รงไฟฟ้า ราชบุร ในกำรดำเนินงำน CSSR in School และกำรดำเนิน
กิจกรรม แผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรมี ส่วนร่วมกับ กำรพัฒ นำชุมชนและสังคมที่มุ่ งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมใหม่ ที่สำมำรถสู่กำรพัฒนำชุมชนที่ยั่งยืน
ีีีีีีี
ระดับท่ี4ีNetwork เป็นการดาเนินการมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกโรงเรยน การขยาย
ผลต่อยอดพัฒนาให้เกิดเป็นแหล่งเรยนรู้ี เกิดเครือข่ายไปสู่ภายนอกพื้นท่
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1) เพื่อส่งเสริมให้ภำคธุรกิจจัดกิจกรรมเพื่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำทภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม ธุร กิ จเพื่อสัง คม (CSR) และสถำนกำรณ์ปัญ หำทำงสังคม ข้อมูล ผู้ด้อยโอกำส
ในจังหวัดรำชบุรี
3) มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของจังหวัดรำชบุรี
4) มีศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรีที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยภำคธุรกิจ
5) มีเครือข่ำย (CSR)
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทรำบถึงบทบำทภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ ตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ( CSR) และสถำนกำรณ์ปัญหำทำงสังคม ข้อมูลผู้ด้อยโอกำสในจังหวัด
รำชบุรี
2.2 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และเกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำสังคมในจังหวัดรำชบุรี
2.3 เพื่อนำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) มำจัดทำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ของจังหวัด
รำชบุรี
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 228,780 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2558 จำนวน 228,780 บำท
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี
4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยที่ดำเนินกิจ กรรมส่ง เสริม ควำมรับ ผิดชอบต่อสังคม (CSR) และกลุ่มที่ ยังไม่ ได้ดำเนิน
กิจกรรม (CSR) ประกอบด้วย หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม สื่อมวลชน ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
จังหวัดราชบุร
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร สิงหำคม 2558 – กันยำยน 2559
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) สำรวจข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับหน่วยงำนรัฐ ภำคธุรกิจ
2) ตั้งคณะทำงำนและจัดประชุม
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติกำรส่งเสริม ภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำคประชำสังคม จังหวัด
รำชบุรี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
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กิจกรรมที่ 3 จัดทำฐำนข้อมูลทำเนียบเครือข่ำยที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 4 จัดงำน “มหกรรมกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดรำชบุรี
กิจกรรมที่ 5 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
กิจกรรมที่ 6 กำรประชุ มคณะทำงำนและคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี เพื่อประเมินผลและสรุปบทเรียน
กิจกรรมที่ 7 จัดงำนแถลงข่ำวเรื่อง “กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
จังหวัดรำชบุรี และกำรจัดงำนมหกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดรำชบุรี
4) ประเมินและรำยงำนผลโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำรดำเนินโครงกำร
2) จัดทำฐำนข้อมูลทำเนียบเครือข่ำยที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
3) ดำเนินกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิง ปฏิบัติก ำรส่ง เสริม ภำครัฐ ภำคธุรกิ จ และภำคประชำสังคม จัง หวัด
รำชบุรี ด้ำนกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)
กิจกรรมที่ 2 ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
กิจกรรมที่ 3 จัดทำฐำนข้อมูลทำเนียบเครือข่ำยที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ 4 จัดงำน “มหกรรมกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดรำชบุรี
กิจกรรมที่ 5 ประชำสัมพันธ์โครงกำร
กิจกรรมที่ 6 กำรประชุมคณะทำงำนและคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบตอ
สังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี เพื่อประเมินผลและสรุปบทเรียน
กิจกรรมที่ 7 จัดงำนแถลงข่ำวเรื่อง “กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบตอสังคมของภำคธุรกิจ
จังหวัดรำชบุรี และกำรจัดงำนมหกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จังหวัดรำชบุรี
4) สรุปผลโครงกำร และกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรส่งสำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
1. การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้มีกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขที่คณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุนส่งเสริม กำรจัดสวัสดิกำร
สังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับจำนวน 228,780 บำท และจำนวนผู้ด้อยโอกำสและคนพิกำรได้รับโอกำสในกำร
จ้ำงงำนและกำรช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2561 จำนวน 322 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัด
กิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ด้อยโอกำสภำยหลังจบโครงกำร ดังนี้
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องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำงงำนจำนวน 122 คน)
เด็กได้รับทุนกำรศึกษำจำนวน 205 คน
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย กำรบรรยำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของ CSR แก่ภำคีเครือข่ำยภำคเอกชนและธุรกิจ
จัดท ำฐำนข้ อมู ลท ำเนี ยบเครือข่ ำยที่ ด ำเนิ นกิ จกรรมส่งเสริ มควำมรับผิ ดชอบต่ อสั งคมจั ดงำน “มหกรรมกำรส่ ง เสริ ม
ควำมรับ ผิด ชอบต่อ สั ง คม (CSR) จัง หวัดรำชบุ รี ” กำรประชุม คณะท ำงำนและคณะกรรมกำรบริห ำรศูนย์ ส่ง เสริม
ควำมรับ ผิดชอบตอสัง คมของภำคธุร กิ จ จัง หวัดรำชบุรี เพื่อประเมิ นผลและสรุป บทเรียน 7 จัดงำนแถลงข่ำวเรื่อ ง
“กำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบตอสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี และกำรจัดงำนมหกรรมส่งเสริมควำม
รับ ผิดชอบต่อสังคม (CSR) จัง หวัดรำชบุรี ซึ่ง แต่ล ะกิ จ กรรมจะมีควำมเชื่อมโยงและผลัก ดันกำรขับ เคลื่อนงำน CSR
ในปีต่อมำจนถึงปัจจุบัน
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการี
1) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง CSR ไปยังภำคเอกชนและภำครัฐ ควรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
2) ควรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง CSR กับหน่วยงำนอื่นที่ทำ CSR เพิ่มเติม เพื่อพัฒนำรูปแบบ CSR
และกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม รวมทั้งกำรทำประโยชน์เพื่อสังคมของจังหวัดรำชบุรีต่อไป
3) กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมของกำรส่งเสริมควำมรับผิดขอบต่อสังคม เช่น
- โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและมีควำมประพฤติดี
- โครงกำรหลักสูตรท้องถิ่นด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พลังงำนทั้งระบบและแหล่งพลังงำนในท้องถิ่นของตนเอง
- โครงกำรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมสู่ชุมชนเพื่อออกหน่วยรักษำโรค นวดแผนไทย และ
บริกำรตัดผม
- โครงกำรผู้ตรวจกำรสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ำรำชบุรี เพื่อจัดตั้งองค์กรกลำงที่มีตัวแทนทุกภำคส่วนให้มี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ำรำชบุรี
- โครงกำรเพื่อบ้ำนเรำ เป็นโครงกำรที่นำกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมมำใช้ตั้งแต่รวมคิดร่วมดำเนินกำร
ร่ว มตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำหมำย (กลุ่ ม ผู้ น ำชุ ม ชน กลุ่ ม กำรศึ ก ษำและเยำวชน
กลุ่มสำธำรณสุข กลุ่มพัฒนำอำชีพ กลุ่มศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม)
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน CSR อย่ำงต่อเนื่องโดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี เพื่อนำผลที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรส่งเสริมเครือข่ำยควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภำคธุรกิจและกำรทำกระบวนกำรสื่อสำรสำธำรณะต่อไป
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
1) แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ (CSR)
เพื่อสู่กำรปฏิบัติในจังหวัดรำชบุรีทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตำมแนวคิดของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และแผนประชำคมอำเซียน ด้ำนเสำประชำสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)

-๑๖92) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสังคมและกำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสในจังหวัดรำชบุรี
3) มีทะเบียนเครือข่ำยซึ่งเป็นสถำนประกอบกำรที่จะเข้ำร่วมโครงกำร CSR
ีีีีีีีีีีีีีีี 8.2ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ ตำมยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม ( CSR) และสถำนกำรณ์ปัญหำทำงสังคม ข้อมูลผู้ด้อยโอกำสใน
จังหวัดรำชบุรี
2) เกิดกำรขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริมควำมรับ ผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ (CSR) สู่กำรปฏิบัติใน
จังหวัดรำชบุรี ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและตำมแผนประชำคมอำเซียฯ
ด้ำนเสำประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)
3) มี ก ำรให้ ค วำมรู้แ ละสร้ำงเครือ ข่ำ ยควำมรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของภำคธุร กิ จ ในจัง หวั ดรำชบุ รี
(ทะเบียนเครือข่ำย) อย่ำงต่อเนื่อง
4) มีกำรส่งเสริมเครือข่ำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริม ควำมรับ ผิดชอบต่อ สัง คมของภำคธุร กิจ (CSR) จังหวัดรำชบุรี กับ ภำคธุร กิจ องค์ก รกำรกุ ศลและภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเครือข่ำยของกระทรวง พม.ประกอบด้วย อำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี
(อพม.) เครือข่ำยกองทุนสวัสดิกำรชุมชนจังหวัดรำชบุรี สภำองค์กรชุมชนจังหวัดรำชบุรี สภำเด็กและเยำวชนจังหวัด
รำชบุรี และคลังปัญญำผู้สูงอำยุ ชมรมผู้สูงอำยุ
5) ได้แผนปฏิบัติกำรดำเนินงำนส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน
6) มีกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วน
7) มีกำรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี
8) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรส่ ง เสริม ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมของภำคธุร กิ จ จัง หวัด รำชบุ รี เพื่ อ
ขับเคลื่อนนโนบำยสู่กำรปฏิบัติ
9) จัดตั้งกองทุนส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี
10) ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกระแสกำรรับรู้ และกำรมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรี
11) จัดทำแผนกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรอี ย่ำง
ต่อเนื่อง

-๑70ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีี
ผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเป้ำหมำย
ต่ำงๆ ในจังหวัดรำชบุรี
1 .มีผู ้พ ิก ำร ได้ร ับ กำร จ้ำ ง งำน
จ ำ น ว น 4 4 9 ค น (ส ถ ำ น
ประกอบกำรจ้ำงงำนจำนวน 327
คน และองค์ก ำรป กค รองส่ว น
ท้องถิ่นจ้ำงงำนจำนวน 122 คน)
๒. เด็กได้รับ ทุน กำรศึกษำจำนวน
205 คน

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีผลกระทบต่อ
ชุมชน

สำนักงำน พมจ.รำชบุรี

ด้านเศรษฐกิจ
1. เกิดกำรหมุนเวียนรำยได้เข้ำสู่ชุมชน และ
เกิดกำรพัฒนำชุมชน
2. ปัญหำกำรว่ำงงำนในชุมชนลดลง
ด้านสังคม
1. เกิดสังคมเอื้ออำทรที่ทุกภำคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในกำรดูแลผู้ด้อยโอกำส เด็กผู้สูงอำยุ
และคนพิกำร
2. สังคมมีควำมสงบสุขและปลอดภัยจำก
ปัญหำสังคม
3. ผู้ด้อยโอกำส เด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรใน
ชุมชนได้รับกำรช่วยเหลือ กำรฝึกอำชีพหรือ
เข้ำถึงสิทธิขึ้นพื้นฐำนที่รัฐกำหนดได้มำกขึ้น
เช่น กำรมีงำนทำ กำรซ่อมแซมที่พักอำศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกำสหรือผู้พิกำร กำรดูแล
ผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วย กำรมอบทุนกำรศึกษำ
ให้กับเด็กด้อยโอกำสที่เรียนดี กำรส่งเสริมให้
ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ
มีงำนทำ เป็นต้น
4. เกิดลำนอเนกประสงค์ที่ให้เยำวชนได้มี
พื้นที่สร้ำงสรรค์และแสดงออกในเชิงบวก
5. กำรลดลงของผู้ป่วยไข้เลือดออก
ด้านสิ่งแวดล้อม
1. กำรดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อม
2. กำรป้องกันน้ำท่วม เช่น กำรสร้ำงฝำยเก็บ
กัก น้ำ

1. กำรขับเคลื่อนงำน CSR เป็นไปตำม
แผนงำน และยุทธศำสตร์ CSR รวมทั้ง
ภำรกิจของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์
2. ผู้ด้อยโอกำส เด็ก ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร
ตำมฐำนข้อมูลของสำนักงำน พมจ.รำช
ได้รับกำรช่วยเหลือเกินเป้ำหมำยที่กำหนด
ในแผนกำรให้ช่วยเหลือของสำนักงำน พมจ.
รำชบุรี
3. มีเครือข่ำยภำคเอกชน ภำคธุรกิจ หนุน
เสริมกำรทำงำนของสำนักงำน พมจ.รำชบุรี
มำกขึ้น
4. ตอบสนองต่อนโยบำยของกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และจังหวัด

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) กำรลดลงของปัญหำกำรว่ำงงำน
2) ชุมชนมีสภำพสังคมที่มีควำมเอื้ออำทรมำกขึ้น
3) ภำคธุรกิจเกิดควำมตระหนัก ให้ควำมสำคัญ และมีบทบำทในกำรดูแลหรือช่วยเหลือสังคมมำกขึ้น

-๑๗1ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านเศรษฐกิจ
1) เกิดกำรหมุนเวียนรำยได้เข้ำสู่ชุมชน และเกิดกำรพัฒนำชุมชน
2) ปัญหำกำรว่ำงงำนในชุมชนลดลง
3) กำรลดลงของปัญหำไข้เลือดออก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านสังคม
1) เกิดสังคมเอื้ออำทรทีท่ ุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ด้อยโอกำส เด็กผูส้ ูงอำยุ และคน
พิกำร
2)ีสังคมมีควำมสงบสุขและปลอดภัยจำกปัญหำสังคม
3) ผู้ด้อยโอกำส เด็ก ผู้สงู อำยุ และผู้พิกำรในชุมชนได้รับกำรช่วยเหลือ กำรฝึกอำชีพหรือเข้ำถึง
สิทธิขึ้นพื้นฐำนทีร่ ัฐกำหนดได้มำกขึ้น เช่น กำรมีงำนทำ กำรซ่อมแซมที่พักอำศัยให้กับผู้ด้อยโอกำสหรือผูพ้ ิกำร กำรดูแล
ผู้สงู อำยุทเี่ จ็บป่วย กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับเด็กด้อยโอกำสที่เรียนดี กำรส่งเสริมให้ผู้พกิ ำรและผูส้ ูงอำยุมีงำนทำ
เป็นต้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี4)ีเกิดลำนอเนกประสงค์ที่ให้เยำวชนได้มีพื้นที่สร้ำงสรรค์และแสดงออกในเชิงบวก
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้านสิ่งแวดล้อม
1) กำรดูแลและรักษำสิง่ แวดล้อม
2) กำรป้องกันน้ำท่วม เช่น กำรสร้ำงฝำยเก็บ กัก น้ำ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีจังหวัด
ตอบสนองต่อนโยบำยของจังหวัดด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนพัฒนำสังคม
1) เกิดสังคมเอื้ออำทรที่ทกุ ภำคส่วนได้มีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ด้อยโอกำส เด็กผู้สงู อำยุ และคนพิกำร
2)ีสังคมมีควำมสงบสุขและปลอดภัยจำกปัญหำสังคม
3) ผู้ด้อยโอกำส เด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรในชุมชนได้รับกำรช่วยเหลือ กำรฝึกอำชีพหรือเข้ำถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐำนที่รัฐก ำหนดได้มำกขึ้น เช่น กำรมีงำนทำ กำรซ่อมแซมที่ พัก อำศัยให้กับ ผู้ด้อยโอกำสหรือผู้พิก ำร กำรดูแล
ผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วย กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กับเด็กด้อยโอกำสที่เรียนดี กำรส่งเสริมให้ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุมีงำนทำ เป็นต้น
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี4)ีเกิดลำนอเนกประสงค์ที่ให้เยำวชนได้มีพื้นที่สร้ำงสรรค์และแสดงออกในเชิงบวก
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) เป็ นกำรท ำงำนตำมนโยบำยที่ รัฐบำล กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์
ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย และยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) กำหนด
2) เกิดกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
3) เกิดกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง พม. ในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ

-๑๗210.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังโครงการสิ้นสุดลง

องค์กรีหน่วยงานีหรือกลุ่มต่าง
ท่ให้ความร่วมมือ
1. หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำค
ประชำสังคม สื่อมวลชน
2. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน CSR
1. หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำค
ประชำสังคม สื่อมวลชน
2. อพม.
3. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน CSR
1. หน่วยงำนภำครัฐ ภำคธุรกิจ ภำค
ประชำสังคม สื่อมวลชน
2. อพม.
3. คณะกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
จังหวัดรำชบุรี
4. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ
จังหวัดรำชบุรี
5. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน CSR
6. โรงเรียน

การให้ความร่วมมือ
กำรกำหนดกิจกรรม กำรประชำสัมพันธ์
โครงกำร
สนับสนุนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร

กำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจ ตั้งแต่
ปี 2558 – ปัจจุบัน
(ปี 2561)

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
ภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม และท้องถิ่น
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
หน่วยงำนรัฐ อพม. ผู้เชี่ยวชำญด้ำน CSR ผู้นำชุมชน และอำสำสมัคร
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) กิจกรรมำยังคงดำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2561 หลักฐำนที่แสดงคือ สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดรำชบุรีและศูนย์สง่ เสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจจังหวัดรำชบุรียังคงดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนปฏิบัติงำน CSR และปี 2561 ได้รับกำร
สนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

-๑๗32) ส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร CSR in School ประจำปี 2560 ทั้งในระดับ CSR
Beginner, Advance and SMART CSR มีแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อบุคลำกร นักเรียน และชุมชน ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อกระตุ้น ให้เกิดกำรมีส่วนร่วม กำรเสนอแนวทำง
และควำมคิดใหม่ กำรสร้ำงแรงจูงใจในรูปแบบต่ำงๆ ต่อกำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลำกร นักเรียนและคนในชุมชนมีจิตอำสำ รวมถึงกำรสร้ำง
โอกำสให้บุคลำกร นักเรียนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรดำเนินงำนที่มีต่อสังคม และชุมชน มีโรงเรียนที่อยู่
รอบบริเวณโรงไฟฟ้ำสนใจและเข้ำโครงกำรทั้งหมด 25 โรงเรียนจำก 27 โรงเรียน โดยแบ่งระดับ CSR เป็น 3 ระดับ
ดังนี้
ระดับ BEGINNERS
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวทิ ยาคาร)
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองเอีย่ น
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบางลาน
โรงเรียนวัดหนองอ้อ (คงคสุวรรณราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

มีโรงเรียนที่จัดทำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ำย ระดับ
BEGINNERS จำนวน 8 โรงเรียน คือ
ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
1 โรงเรียนวัดบำงกะโด (สำมัคคี
วิทยำคำร)
2 โรงเรียนวัดแก้ว
(รัตนบินวิทยำคำร)

3

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

4

โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่

โครงกำรด้ำน
พลังงำน
สิ่งแวดล้อม
ควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัย
ปิดน้ำ-ปิดไฟ จะได้มี ขยะที่ไร้ค่ำ นำมำ
ฝึกลอยตัวไม่กลัว
ใช้นำนๆ
ประดิษฐ์เป็นของใช้ จมน้ำ
อนุรักษ์พลังงำนและ ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนส่งเสริม
พัฒนำสิ่งแวดล้อม ภำยในและนอก
สุขภำพ
ของโรงเรียนและ
ห้องเรียน และ
ชุมชน
พัฒนำสิ่งแวดล้อม
ในสถำนศึกษำ (กำร
คัดแยกขยะ)
หนองเอี่ยนร่วมใจ
ขวดดี...มีประโยชน์ กินผักปลอดภัย
ลดพลังงำน
ใส่ใจสุขภำพ
บ้ำนน้อยลดพลังงำน ขวดมีชีวิต
บ้ำนใหม่ ห่ำงไกล
ยำเสพติด

คุณธรรม จริยธรรม
ฝึกสมำธิเสริมสร้ำงสติ
และปัญญำ
โรงเรียนดีประจำ
ตำบล

คุณธรรนำชีวีมีสุข
ออมวันละบำท
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ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
5 โรงเรียนวัดบ้ำนไร่

พลังงำน
รวมพลังบ้ำนไร่ ลด
ใช้พลังงำน

6

โรงเรียนวัดบำงลำน

7

โรงเรียนวัดหนองอ้อ
บ่อพักรักษ์น้ำ
(คงคสุวรรณรำษฎร์นุเครำะห์)
โรงเรียนเนกขัมมำรำม
เด็กดีมีวินัย ใส่ใจ
พลังงำน

8

สำยตรวจพลังงำน

โครงกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม
ควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัย
บ้ำนไร่รักษ์
บ้ำนไร่รวมใจ
สิ่งแวดล้อมพร้อม
รักษำอนำมัย
พอเพียง
ห่ำงไกลยำเสพติด
บำงลำนสดใส ใส่ใจ หนูน้อยพิชิตโรค
คัดแยกขยะ
ธนำคำรรักษ์โลก
อำสำจำรจรน้อย
จุลินทรีย์มีชีวิต พิชิต ถนนสีขำวใน
สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสีขำว

คุณธรรม จริยธรรม
บ้ำนไร่ หัวใจใฝ่ดี
บำงเลนเพำะกล้ำ
คุณธรรม จริยธรรม
หนูน้อยรักออม
หิ้วปิ่นโตเข้ำวัด

ระดับ ADVANCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนดาเนินวิทยา
โรงเรียนวัดโพธิ ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดไผ่ลอ้ ม (เจริญราษฎร์วทิ ยาคม)
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้ อราษฎร์บารุง)
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว
โรงเรียนชุมชนวัดกาแพงใต้ (กาแพงสังฆรักษ์วทิ ยา)

มีโรงเรียนทีจ่ ัดทำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนและเป็นพีเ่ ลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ำย ระดับ ADVANCE
จำนวน 8 โรงเรียน คือ
ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
1 โรงเรียนวัดดอนทรำย
2

โรงเรียนดำเนินวิทยำ

3

โรงเรียนวัดโพธิ์รำษฎร์ศรัทธำ
ธรรม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
(เจริญรำษฎร์วิทยำคม)

4

ชื่อโครงกำร
โรงเรียนผนึกกำลังเด็กดอนทรำยต้ำนภัย
ไข้เลือดออก
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่ถูกต้อง
The Smile รำยได้จำกขยะ

ประเภทโครงกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

มูลไส้เดือนขยะสร้ำงปุ๋ย สู่วิถีชุมชนบำงป่ำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม

-1๗5ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
5 โรงเรียนเนกขัมวิทยำ
6 โรงเรียนวัดบ้ำนกล้วย
(เฟื้อรำษฎร์บำรุง)
7 โรงเรียนวัดพเนินพลู
8

ชื่อโครงกำร

โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
(กำแพงสังฆรักษ์วิทยำ)

ประเภทโครงกำร

กิจกรรมวันดี ชั่วโมงดี วิถีพุทธ
ปลูกผักง่ำยๆ ปลูกได้ทุกบ้ำน

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

สถำนศึกษำแห่งควำมดี บนวิถีพอเพียง
หล่อเลี้ยงชุมชน
อำหำรปลอดภัย ใส่ใจสุขภำพ

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย

ทะเบียนสรุป CSR in School ประจำปี 2560
ระดับ SMART CSR
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
โรงเรียนวัดท่าเรือ
โรงเรียนวัดท่ามะขาม (ท่ามะขามประชาอุทศิ )
โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
โรงเรียนวัดทานบ
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒพิ นั ธุว์ ทิ ยา)

มีโรงเรียนที่จัดทำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ำย ระดับ
Smart CSR จำนวน 8 โรงเรียน คือ
ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
1 โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ
2 โรงเรียนท่ำมะขำม
(ท่ำมะขำมประชำอุทิศ)
3 โรงเรียนวัดท่ำเรือ
4
5

โรงเรียนวัดชำวเหนือ
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
(แปลกประชำคำร)

ชื่อโครงกำร

ประเภทโครงกำร

โรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชน
กำรเพำะเห็ดโคนคอนโด

ด้ำนพลังงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ธนำคำรขยะชุมชน เพื่อลดปริมำณ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมมือลดขยะ ลดภำระให้สังคม
สิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยวัสดุเหลือ
ใช้ในบ้ำนเรำ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใน
เครือข่ำย
โรงเรียนวัดบำงลำน
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบิน
วิทยำคำร)
โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

วัดบ้ำนไร่
โรงเรียนวัดบำงกระโด

-1๗6ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
6 โรงเรียนวัดทำนบ
(ปัญญำพลพิพัฒน์ประชำ
นุกูล)
7 โรงเรียนวัดบำงลี่ (วุฒิพันธุ์
วิทยำ)
8 โรงเรียนอนุบลำโพธำรำม
(ชุมชนวัดบ้ำนสิงห์)

ชื่อโครงกำร

ประเภทโครงกำร

ชุมชนเข้มแข็งด้วยรักและสำมัคคี

ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม

ปุ๋ยหมักชีวภำพจำกเศษใบไม้

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ประชำรัฐจัดกำรขยะ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใน
เครือข่ำย

โรงเรียนวัดหนองอ้อ

มีโรงเรียนที่จัดทำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมในโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนเครือข่ำย ระดับ
Smart CSR จำนวน 8 โรงเรียน คือ
ลำดับ
ชื่อสถำนศึกษำ
ที่
1 โรงเรียนท่ำมะขำมวิทยำ
2 โรงเรียนท่ำมะขำม
(ท่ำมะขำมประชำอุทิศ)
3 โรงเรียนวัดท่ำเรือ
4
5
6
7
8

โรงเรียนวัดชำวเหนือ
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
(แปลกประชำคำร)
โรงเรียนวัดทำนบ
(ปัญญำพลพิพัฒน์ประชำ
นุกูล)
โรงเรียนวัดบำงลี่ (วุฒิพันธุ์
วิทยำ)
โรงเรียนอนุบลำโพธำรำม
(ชุมชนวัดบ้ำนสิงห์)

ชื่อโครงกำร

ประเภทโครงกำร

โรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชน
กำรเพำะเห็ดโคนคอนโด

ด้ำนพลังงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ธนำคำรขยะชุมชน เพื่อลดปริมำณ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ร่วมมือลดขยะ ลดภำระให้สังคม
สิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยวัสดุเหลือ
ใช้ในบ้ำนเรำ
ชุมชนเข้มแข็งด้วยรักและสำมัคคี

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนใน
เครือข่ำย
โรงเรียนวัดบำงลำน
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบิน
วิทยำคำร)
โรงเรียนวัดบ้ำนใหม่

ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ด้ำนสิ่งแวดล้อม

วัดบ้ำนไร่
โรงเรียนวัดบำงกระโด

ปุ๋ยหมักชีวภำพจำกเศษใบไม้

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ประชำรัฐจัดกำรขยะ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม

โรงเรียนวัดหนองอ้อ

ีีีีีีีีีี10.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี10.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางาน
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่มีกำรดึงทุกภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือภำคธุรกิจใน
จังหวัดรำชบุรีได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม

-1๗711.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และส่งเสริมให้ภำคธุรกิจได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในกำร
ดูแลหรือช่วยเหลือ หรือเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐำนที่รฐั กำหนดแก่ผู้ด้อยโอกำส เด็ก ผู้สูงอำยุ และคนพิกำรในชุมชน
และมีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจ วัด และโรงเรียน โดยโรงเรียน
ร่วมกับองค์ก รธุรกิ จเป็นกลำงในกำรประสำน ถือได้ว่ำมีควำมสมบูรณแบบที่สุด เพรำะได้ควำมรู้ท ำงเทคโนโลยีจ ำก
องค์กรธุรกิจและได้ควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกโรงเรียนเข้ำมำใช้พัฒนำโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และ
กำรศึกษำ
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
และกำรขับเคลื่อนงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจังหวัดรำชบุรี
๓) ด้ำนกำรวิเครำะห์ มีกำรวิเครำะห์และปรับกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับกำร
ขับเคลื่อนงำน CSR
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน CSR
๕) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
มีควำมสอดคล้อ งต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญ หำสังคมของส ำนัก งำน พมจ.รำชบุรี และผู้ป ระสบ
ปัญหำสังคมในจังหวัดรำชบุรี
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการีและนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
กำรนำผลมำใช้ประโยชน์ต่อในกำรพัฒนำโครงกำร คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนที่ทำงำน
เรื่อง CSR เพื่อ พั ฒ นำและค้ นหำรูป แบบของกำรท ำงำน CSR ที่ ส อดคล้องกั บ บริบ ทในแต่ล ะพื้นที่ กลุ่ ม เป้ำหมำย
ทำงสังคมที่ต้องได้รับกำรดูแลหรือให้กำรช่วยเหลือ และกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของภำคธุรกิจด้วย

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

-๑๗8๓.ีโครงการครอบครัวตัวด
โดย สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลของเด็กและเยำวชนที่กระทำผิดและขึ้นสู่ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
พบว่ำ ครอบครัวเป็นสำเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยำวชนกระทำควำมผิด เนื่องจำกผลของกำรพัฒนำประเทศตำมแนวคิด
กำรพัฒนำกระแสหลักที่ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมมั่นคั่งร่ำรวย ทำให้เกิดกระบวนกำรดึงคนออกจำกครอบครัว
แยกพ่อแม่ ลูกหลำน ปู่ย่ำตำยำยออกจำกกัน ผลของกำรพัฒนำประเทศทำให้ครอบครัวมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เกิดควำมสุข
ทำงวัตถุมำกขึ้น แต่ควำมสัม พันธ์ภำยในครอบครัวที่เคยแนบแน่นอบอุ่นเริ่มเสื่อมหำยไป ควำมผูกพันเชิงอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกค่อนข้ำงน้อย คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อย ทำให้เด็กและเยำวชนว้ำเหว่ ขำดที่พึ่ง จึงหันไปคบเพื่อน
โดยไม่เลือกดีชั่วมำกขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่กำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและกระทำควำมผิดในที่สุด
ส ำนั ก งำนคุม ประพฤติจัง หวัดภูเ ก็ ต เล็ง เห็ นถึง กำรจัด กิ จ กรรมที่ ท ำให้เด็ก และเยำวชน และบุ คคลใน
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีเวลำพูดคุยกัน เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่น ทำให้เด็กและ
เยำวชนมีควำมใกล้ชิดกับครอบครัว ไม่ติดเพื่อน ไม่ถูกเพื่อชักจูงไปในทำงที่ไม่ดี ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งและเป็นเกรำะ
ป้องกันเด็กและเยำวชนมำกขึ้น ไม่หันไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดหรือกระทำผิดกฎหมำยอื่นๆ ต่อไป
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่อส่งเสริมสัมพันธภำพของครอบครัวเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำมประพฤติให้ดีขึ้น สมำชิกในครอบครัว
ได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำครอบครัวที่เกิดขึ้น ครอบครัวได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต นำแบบอย่ำงที่ได้เห็นไปปรับใช้ในกำรดำเนินชีวิต เกิดภูมิคุ้มกันแก่ครอบครัวเพื่อ
ป้องกันมิให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และท่สาคัญีคือีไม่กระทาผิดซ้า
2.ีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิเครำะห์สภำพปัญ หำในครอบครัวตนเอง และนำไป
ปรับเปลี่ยนให้ครอบครัวดีขึ้น
2.2 เพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ใช้เวลำทำกิจกรรมร่วมกัน สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัว ทำ
ให้เด็กและเยำวชนไม่ห่ำงไกลครอบครัวและเป็นเกรำะป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรู้สึกภำคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ ต
และนำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิตต่อไป
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้ งหมดจำนวน 75,600 บำท โดยได้รับ กำรสนับ สนุนจำกกองทุ น
ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

-๑๗94.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
1) เด็กและเยำวชนที่อยู่ระหว่ำงกำรคุมควำมประพฤติ (คดียำเสพติด) จำนวน 40 คน
2) ผู้ปกครอง จำนวน 40 คน
รวมจำนวน 80 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
โรงแรมคำทีน่ำนภูเก็ต ตำบลตลำดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และหมู่บ้ำนวัฒนธรรมถลำง บ้ำน
แขนน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร พฤษภำคม 2559
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
5.1วิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนงำน
2) ประสำนสถำนที่ที่จะจัดกิจกรรมโครงกำร และวิทยำกร
3) รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำร
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
- ต้องเป็นเด็กและเยำวชนที่อยูร่ ะหว่ำงคุมควำมประพฤติ (คดียำเสพติด) ซึง่ จำเป็นต้องแก้ไข
เร่งด่วน และ
- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรได้
4) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมกำร 1 ครอบครัวคือหัวใจ
กิจกรรมกำร 2 ใช้รักตัดสินและมั่นคงเมื่อใกล้กัน
กิจกรรมกำร 3 เปิดใจให้โอกำส
ทั้ง 3 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่ละลำยพฤติกรรมของเด็ก กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้ปกครอง
และเด็กและเยำวชน ให้รู้จักบทบำทหน้ำที่ของตนเอง และกำรเปิดใจทั้งของเด็กและเยำวชน และครอบครัว เพื่อส่งเสริม
สัมพันธภำพของครอบครัวให้ดีขึ้น
กิจกรรมกำร 4 กำรเดินทำงร่วมกันโดยรถโพก้อง
กิจกรรมกำร 5 เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4 และ 5 เพื่ อเป็นกิจกรรมที่ละลำยพฤติกรรมของเด็ก และส่งเสริมสัมพันธภำพของ
ครอบครัวให้ดีขึ้น โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อกลำง
5) ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้เกี่ยวข้องของสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
วำงแผนกำรดำเนินงำน สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้

-๑802) กำรรับสมัครกลุ่มเป้ำหมำย
3) รูปแบบกิจกรรม
1. กำรบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในครอบครัว
2. กิจกรรมกำรเปิดใจและกำรให้โอกำสระหว่ำงเด็กเยำวชนและผู้ปกครอง
3. ศึกษำดูงำนที่หมู่บ้ำนวัฒนธรรมบ้ำนแขนน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่เคยมีอยู่เดิมของจังหวัดภูเก็ต
4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องกำรทำอำหำรพื้นบ้ำนทัง้ หมด 9 ฐำน เพื่อให้
ผู้ปกครองและเด็กทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ต้มส้ม ตำเครือเคย ขนมครก น้ำพริก ขนมโค เป็นต้น
4) ติดตำมผลกลุ่มเป้ำหมำย และเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำมประพฤติ โดยอำสำสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน
5) ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ีีีีีีีีีีีีีีีีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไขี
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีด้านประสิทธิภาพีี
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรด ำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นที่ขึ้นและมำกกว่ำที่กองทุนสนับสนุน สำนักงำนคุมประพฤติ ได้
ขอรับกำรสนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ จำกภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น สถำนที่ วิทยำกร อำหำรสำหรับเลี้ยงผู้อบรม เป็นต้น
งบประมำณที่ ได้รับจ ำนวน 75,600 บำท และจ ำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จ ำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 103 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จำนวน 1 คน คือ 733.98 บำท
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิดขึ้น
1) เด็กและเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติ ไม่มีกำรกระทำผิดซ้ำ
2) เด็กและเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติ ได้มีโอกำสมีงำนทำหรือศึกษำเล่ำเรียนต่อ
3) ครอบครัวมีควำมสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของเด็กและเยำวชนที่ กระท ำผิดและขึ้นสู่ศำลเยำวชนและครอบครัว
จัง หวั ด ภู เก็ ต ซึ่ ง พบว่ ำ ครอบครั วเป็ น สำเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท ำให้ เ ด็ ก และเยำวชนกระท ำควำมผิ ด ดัง นั ้น เพื ่อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และโครงกำรประสบควำมสำเร็จ กำรจัดกิจกรรมจึงเน้นให้เด็กและเยำวชนที่สนใจจะร่วมกิจกรรมต้องมี
ผู้ปกครองเข้ำร่วมด้วย

-๑๘11.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เน้นในช่วงระยะเวลำที่เด็กและเยำวชน และผู้ปกครอง ว่ำงและสำมำรถร่วมกิจกรรมได้จนครบ
ทุกกิจกรรม
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
เพื่อให้กำรจัดทำโครงกำรประสบควำมสำเร็จและเด็กและเยำวชนกลุ่มเป้ำหมำยไม่กระทำผิดซ้ำ
ผู้รับ ผิดชอบโครงกำรจึงได้มีก ำรกำหนดกิจ กรรมที่มีควำมเชื่อมโยงกับ กิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็ กและเยำวชน
(เป็นกิจกรรมปกติที่ใช้ในกำรแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชน)
ลักษณะกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี กำรกำหนดกิจ กรรมที่เด็กและเยำวชนต้องทำร่วมกับผู้ปกครองที่ส่ง เสริมควำมสัม พันธ์ ควำม
เข้ำใจกันระหว่ำงเด็กและเยำวชน และผู้ปกครอง กำรรับ ฟังปัญ หำที่เ กิดขึ้นกับเด็กและเยำวชนของครอบครัว กำรมี
ส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นโดยครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของเด็กและเยำวชนแบบเร่งด่วน คือ
1) กระบวนกำรจิตวิทยำให้คำปรึกษำ กิจกรรมประกอบด้วย
ครอบครัวคือหัวใจ ใช้รักตัดสินและมั่นคงเมื่อใกล้กัน และเปิดใจให้โอกำส
2) กิจ กรรมเสริม ควำมสัม พัน ธ์โ ดยอำศัย วัฒ นธรรมของท้อ งถิ ่น เป็น สื ่อ กลำง กิจ กรรม
ประกอบด้วย กำรเดินทำงร่วมกันโดยรถโพถ้อง เรียนรู้วัฒ นธรรมท้องถิ่น และเสริม สร้ ำงสัมพันธภำพโดยวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
๑) กระบวนกำรจิตวิทยำให้คำปรึกษำ ดำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชนจังหวัดภูเก็ต และศำลเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
๒) กิจ กรรมเสริม ควำมสัม พัน ธ์โ ดยอำศัยวัฒ นธรรมของท้องถิ่นเป็นสื่อกลำง ดำเนินกำรโดย
เจ้ำหน้ำที่ของหมู่บ้ำนวัฒนธรรมแขนน อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแบ่งได้ดังน้
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผล
1) ประเมินผลเบื้องต้นโดยอำสำสมัครคุม ควำมประพฤติ และเครือข่ำยยุติธรรมชุมชน ตำมแบบ
กำรติดตำมและประเมินผลที่สำนักงำนคุมประพฤติกำหนด
2) ประเมินผลโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงำนคุมประพฤติ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
ีีีีีีีีีีีีีีีีี ี1) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติก รรม ปัญ หำอุป สรรค และควำมต้องกำรของเด็ก และเยำวชน
กลุ่มเป้ำหมำยในโครงกำร
2) กำรเปลี่ยนแปลงของควำมสัมพันธ์ กำรแก้ไขปัญหำร่วมกันของคนในครอบครัว
3) กำรได้รับโอกำสจำกสังคม เช่น กำรมีงำนทำ กำรศึกษำเรียนต่อ
4) กำรกระทำควำมผิดซ้ำ

-๑๘22.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
กิจกรรมประกอบ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัว กำรเข้ำใจกันระหว่ ำงเด็กและเยำวชน และ
ผู้ปกครอง ที่มีควำมเหมำะสมและเชื่อมโยงต่อกันระหว่ำงแต่ละกิจกรรม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงกำรและ
กิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชน
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการี
๑) กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเยำวชนที่ถูกคุมควำมประพฤติ ต้องอำศัยผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
จิตวิทยำ เพื่อช่วยในกำรทำงำน
๒) กำรจัดกิ จ กรรมแก่ ผู้ถูก คุม ประพฤติต้องคำนึง ถึงระยะที่ เด็ก และเยำวชนนั้นต้องถูก คุม ประพฤติ
เนื่องจำกสำนักงำนคุมประพฤติจะดูแลเด็กและเยำวชนได้ไม่เกินระยะเวลำที่ศำลสั่งคุมควำมประพฤติเท่ำนั้น
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
มีก ำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนที่ถูกคุม ควำมประพฤติเพี่อประเมินผล
พฤติกรรมและปัญหำที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยำวชนหลังสิ้นสุดโครงกำร โดยอำสำสมัครคุมประพฤติและเครือข่ำยยุติธรรม
ชุมชน และนำผลกำรประเมินส่งให้สำนักงำนคุมประพฤติ
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) ควำมสัมพันธภำพของครอบครัวเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำมประพฤติดีขึ้น และสมำชิกในครอบครัวได้
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำครอบครัวที่เกิดขึ้น
2) เด็กและเยำวชนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันและหลีกเลี่ยงเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด รวมทั้งกำร
กระทำควำมผิดซ้ำ
3) สังคมให้โอกำสเด็กและเยำวชนคืนกลับสู่สงั คม เช่น กำรสร้ำงโอกำสกำรมีงำนทำ กำรศึกษำเรียนต่อ กำร
มีครอบครัวที่ดี เป็นต้น
4) ลดปัญหำอำชญำกรรม และกำรว่ำงงำน
5) เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรทำงำนจิตอำสำของครอบครัวเด็กและเยำวชน
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
8.1ีผลผลิตี(Output)
มีเด็กและเยำวชนที่อยู่ระหว่ำงคุมควำมประพฤติเข้ำร่วมโครงกำรจำนวน 54 คน ผู้ปกครอง 49 คน
รวม 103 คน *ีจานวนเกินกว่ากลุ่มเป้าหมายท่กาหนดไว้ในโครงการ (เด็กและเยำวชน จ ำนวน 40 คน และผู้ป กครอง
จำนวน 40 คน)

-๑๘3ีีีีีีีีีีีีีีีี8.2ีผลลัพธ์ี(Outcome)
ลาดับ
ท่
1

เด็กและเยาวชน
เด็กและเยำวชนและครอบครัวมีควำมเข้ำใจต่อกัน
และพร้อมที่จะมีส่วนในกำรแก้ไขปัญหำของเด็ก
และเยำวชน
เด็ก เยำวชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของตนเอง

2
3

เด็กและเยำวชนมีควำมเชื่อมั่นในตนเองและ
พร้อมเปิดใจให้ครอบครัวได้รับทรำบปัญหำที่
เกิดกับเด็กและเยำวชน

ผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครอง มีควำมเข้ำใจในตัวเด็กและเยำวชน และพร้อมร่วมกันแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นในครอบครัว ทำให้สัมพันธ์ภำพครอบครัวดีขึ้น
เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู้ และร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำของ
ครอบครัวตนเองและครอบครัวของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และเกิดแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำและกำรดำเนินชีวิตใหม่ของครอบครัวในเชิงบวก
ได้ รั บ ทรำบปั ญ หำ สำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญ หำของเด็ กและ
เยำวชน

ีีีีีีีีีีีี 8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ลาดับ
เด็กและเยาวชน
ท่
1 เด็กและเยำวชนมีภูมิคุ้มกันและหลีกเลี่ยงที่จะ
2

3
4

เกี่ยวข้องกับยำเสพติดอีก
เด็กและเยำวชนที่พ้นจำกกำรคุมประพฤติ
มีงำนทำ เช่น งำนรับจ้ำง พนักงำนโรงแรม
ค้ำขำย พนักงำนบริษัท เป็นต้น จำนวน 43 คน
มีครอบครัว จำนวน 4 คน
กลับไปศึกษำต่อ จำนวน 1 คน
เด็กและเยำวชนที่พ้นจำกกำรคุมประพฤติมี
ควำมมั่นใจในกำรกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติ
เด็กและเยำวชนเมื่อพ้นจำกกำรคุม
ควำมประพฤติ มีภูมิคุ้มกันและหลีกเลี่ยงเข้ำไป
เกี่ยวข้องกับยำเสพติดอีก รวมทั้ง ไม่กระทำผิด
ซ้ำ จำนวน ๔๔ คน จำกเด็กและเยำวชนที่ร่วม
โครงกำร จำนวน
๕๔ คน

ีีีีีีีีีีีีี

ผู้ปกครองและครอบครัว
1.ผู้ปกครองมีควำมเข้ำใจ พร้อมให้อภัย และให้กำลังใจแก่เด็ก
และเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติมำกขึ้น ผู้ปกครองมีควำมผ่อนคลำย
ลดควำมเครียด และมีแนวทำงแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
2. ครอบครัว และเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติ มีสัมพันธภำพที่ดีขึ้น
สมำชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ ครอบครัวมีควำม
เข้มแข็ง รวมทั้งหลีกเลี่ยงกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
3. ผู้ปกครองเข้ำเป็นอำสำสมัครเพื่อทำงำน
3.1 ติดตำมผลภำยหลังเด็กและเยำวชนถูกคุมควำมประพฤติ โดย
ครอบครัวของเด็กและเยำวชน เพื่อช่วยเก็บข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำมประพฤติและครอบครัว ส่งให้
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
3.2 กำรช่วยเหลือเด็กและเยำวชนในชุมชน เช่น กำรส่งเสริมและหำงำน
ให้กับเด็กและเยำวชนที่ว่ำงงำนได้มีงำนทำ
3.3 คอยดูแล สอดส่องเด็กในชุมชนรวมทั้งแจ้งเบำะแสอำชญำกรรม
ในชุมชน

-๑๘4ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
๑) สังคมได้มีกำรยอมรับและให้โอกำสเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติมำกขึ้น และพร้อม
ส่งเสริมให้มีโอกำสได้ทำงำนต่อไป ทำให้ปญ
ั หำอำชญำกรรมและกำรว่ำงงำนลดลง
๒) สถำบันครอบครัวมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น
๓) ปัญหำเด็กและเยำวชนกระทำควำมผิดลดลง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ปัจจุบัน เด็กและเยำวชนที่เคยถูกคุมประพฤติ เมื่อพ้นจำกระยะเวลำกำรคุมประพฤติแล้ว
ปรำกฏว่ำ ยังไม่มีกำรกระทำผิดซ้ำและเข้ำกระบวนกำรของศำลอีก จำนวน 44 คน
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) เด็กและเยำวชนที่กระทำผิด (คดียำเสพติด) และอยู่ระหว่ำงคุมควำมประพฤติ ไม่กระทำผิดซ้ำ หรือ
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดอีก
2) เด็กและเยำวชนเกิดควำมเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำของตนเอง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในเชิงบวก
3) ลดปัญหำยำเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ด้ำนกำรป้องกัน
1) ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ภำพของครอบครัว เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันจำกปัญหำยำเสพติด และสถำบัน
ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น
2) ป้องกันปัญหำยำเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) นโยบำยรัฐบำล “กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย
2) นโยบำยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ คือ
กำรพั ฒนำคนตลอดช่วงชีวิต กำรพัฒ นำระบบสวัส ดิก ำรสังคมและบริก ำรสังคม กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว และกำรคุ้มครองและพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชน
3) นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ข องกรมคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ภู เก็ ต และส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ คื อ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเพื่อชุมชนแบบบูรณำกำร และยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนำระบบกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
4) นโยบำยของจังหวัดภู เก็ ต คือ ส่งเสริม และพัฒ นำคุณ ภำพชีวิตและควำมมั่ น คงปลอดภัยของ
ประชำชน

-๑๘510.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

สิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ

ควำมร่วมมือที่ได้รับ

1. อำสำสมัครคุมประพฤตติ
1. ประสำนกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนที่
2. สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ อยูร่ ะหว่ำงคุมประพฤติ เข้ำร่วมโครงกำร
มนุษย์จังหวัดภูเก็ต
2. สนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมในกำรจัดทำโครงกำร
1.สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
1. สนับสนุนวิทยำกร
จังหวัดภูเก็ต
2. สนับสนุนสถำนที่จัดกิจกรรม
2. ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ คนใน
3. กิจกรรมโครงกำร
ชุมชน
3. ชุมชนบ้ำนแขนน อำเภอถลำง
4. ศำลเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
5. องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทพกษัตรี
1. อำสำสมัครคุมประพฤติ
กำรติดตำมประเมินผลพฤติกรรมของ
2. ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/คนใน
กลุ่มเป้ำหมำยหลังจำกเข้ำร่วมโครงกำร
ชุมชน
3. เครือข่ำยยุติธรรมชุมชน

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเทพกษัตรี
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต อำสำสมัครคุมประพฤติ สถำนพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดภูเก็ต ศำลเด็กและครอบครั วจังหวัดภูเก็ต เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนนำชุมชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน และคนในชุมชน
10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1) มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรครอบครัวตัวดีลงในเว็บไซด์กรมคุมประพฤติ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อปัญหำที่เกิดขึ้นและนำไปต่อยอดกำรจัดกิจกรรมในพื้นที่ใน
ระดับพื้นที่/ชุมชน ตำมแผนปฏิบัติงำนของสำนักงำนคุมประพฤติ
2) ได้รับกำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิก ำรสังคมเพื่อจัดท ำโครงกำรโครงกำร
ครอบครัว 4 ก จำนวน 47,600 บำท เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์ภำพในครอบครัวของเด็กและเยำวชนที่อยู่ระหว่ำงคุมควำม
ประพฤติ (คดียำเสพติด)

-๑๘63) กำรด ำเนิ น กำรตำมแผนฟื้ น ฟู เ ด็ ก และเยำวชนที่ ถู ก คุ ม ประพฤติ โดยได้ รั บ สนั บ สนุ น เงิ น
งบประมำณจำกสำนักงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นประจำทุกปี
4) ในปี 2560 และ 2561 สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ได้รับกำรสนับสนุนจำกงบพัฒ นำ
จังหวัดภูเก็ต เพื่อ จัดท ำโครงกำรด้ำนกำรป้องกันและแก้ ไขกำรกระท ำผิดคดียำเสพติดของเด็ก และ เยำวชนที ่อ ยู่ใ น
ระหว่ำงกำรคุมประพฤติ กลุ่ม เป้ำหมำยที่เข้ ำร่วมโครงกำรจะเป็นกลุ่มใหม่ แต่ยัง คงเป็นผู้ถูกคุม ควำมประพฤติที่เป็น
เด็กและเยำวชน กับบุคคลภำยในครอบครัวเช่นเดิม
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ที่ดึงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวและวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดมำเป็นกลไกในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำสังคมอื่นๆ เพื่อมิให้เด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำม
ประพฤติกระทำผิดซ้ำอีก มีผลให้เด็กและเยำวชนได้ซึมซับในวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ให้ควำมสำคัญในกำรฟื้ นฟู สงเครำะห์ และช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมควำม
ประพฤติ
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
กรณีที่มีจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเกิน ภำคีเครือข่ำยได้ให้กำรสนับสนุนในเรื่องอำหำรและวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม
๓) ด้ำนกำรวิเ ครำะห์ มี ก ำรวิเครำะห์แ ละปรับ กิ จ กรรมให้ มี ควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์โครงกำร
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีประสบกำรณ์และกำรนำกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและ
เยำวชนมำปรับใช้ในกิจกรรม
๕) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
มีควำมสอดคล้องและควำมสนใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม และนโยบำยของสำนักงำนคุมประพฤติ
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
สำนักงำนคุมประพฤติได้มีกำรปรับกิจกรรมให้ที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
ระยะเวลำดำเนินกิจ กรรมที่ต้องมีควำมสอดคล้องกับ ระยะเวลำของกำรคุมประพฤติเด็ก และเยำวชน และผู้ปกครอง
รวมทั้งกิจกรรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชนมำปรับใช้ในกิจกรรม เป็นต้น
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ได้นำไปใช้ป รับปรุงโครงกำรที่ต่อยอดจำกโครงกำรเดิม เพื่อฟื้นฟูเด็กและเยำวชนที่ถูกคุมประพฤติในปี
ต่อไป เช่น กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย แผนกำรฟื้นฟูหรือช่วยเหลือเด็ก
และเยำวชนที่อยู่ระหว่ำงคุมประพฤติ เป็นต้น
----------------------------------------

-๑๘7๔.ีโครงการสานใจีสามวัยีสืบสานวัฒนธรรม
โดย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไทรทอง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
เนื่องจำกปี 2547 ประเทศไทยเริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ในปี 2567
และตำมคำกล่ำวของสหประชำชำติ คือ เมื่อประเทศใดมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรือประชำกรอำยุ
65 ปีขึ้นไป เกินร้อ ยละ 7ของประชำกรทั้ งหมด ถือว่ำประเทศนั้นได้ก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูง อำยุ ( Aging Society) และ
จะเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อำยุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged society ) ซึ่ ง จะเป็ น ผลให้ เ กิ ด ภำวะพึ่ ง พิ ง มำกขึ้ น และน ำไปสู่ ปั ญ หำ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญ หำในด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุด้วย ฉะนั้น กำรปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอำยุด้วย
ฉะนั้น กำรปรับ ตัวต่อสิ่งแวดล้อมของผู้สูงอำยุจึงขึ้ นอยู่กั บควำมฉับ ไวในกำรรับ รู้ กำรเรียนรู้ กำรใช้เหตุผล แรงจูงใจ
ควำมปรำรถนำ และบทบำททำงสังคมของผู้สูง อำยุเอง ผู้สูงอำยุที่ มี ควำมสมบูรณ์ ทั้ งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สัง คม
จะปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี มีกำรตอบสนองทำงร่ำงกำยได้เหมำะสม มีควำมรู้สึกปลอดภัยในกำรดำรงชีวิต และที่สำคัญ
จะรับรู้ถึงควำมมีคุณค่ำในตนเอง มีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ คนอื่นมองเห็นคุณค่ำและประโยชน์ มีเป้ำหมำยในชีวิตและรู้สึก
ว่ำชีวิตมีคุณค่ำ ทำให้เกิดควำมรู้สึกปลื้มปิติและรู้สึกพอเพียง
ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ปี 2560 มี ผู้สูงอำยุจำนวน 606 คน คิดเป็นร้อยละ
8.36 ของประชำกรทั้งหมดในตำบลไทรทอง โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอำยุตำมสุขภำพได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอำยุที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83
กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอำยุที่มีปัญหำเรื่องสุขภำพจิตซึมเศร้ำ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98
กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอำยุที่มีปัญหำเรื่องปวดเข่ำ ข่ำเสื่อม จำนวน 345คน คิดเป็นร้อยละ 56.93
กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอำยุที่สุขภำพช่องปำก จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.97
จำกสถำนกำรณ์ของกำรเพิ่ ม ขึ้นและสภำพปัญ หำด้ำนสุข ภำพของผู้สูงอำยุที่ เกิ ดขึ้นของตำบลไทรทอง
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไทรทองซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรดูแลผู้สูงอำยุด้ำนสุขภำพในเรื่องต่ำงๆ เห็นว่ำ มีควำม
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีพัฒนำกำรที่ดีและมีวุฒิภำวะที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดควำมสุขทำงจิตใจ และ
เกิดควำมสุขทำงจิตวิญญำณ ซึ่งเป็นพลังที่มีคุณภำพสูงสุด อันส่งผลต่อสุขภำพทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สติปัญญำ
และสังคม โรงพยำบำลส่งเสริม สุขภำพตำบลไทรทองจึงได้จัดทำโครงกำรสำนใจ สำมวัย สืบ สำนวัฒ นธรรม เพื่อให้
ผู้สูงอำยุ เด็ก และประชำชน ได้ทำกิจกรรมร่ว มกันและส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน โดยเน้นให้
ควำมสำคัญกับผู้สูงอำยุเป็นหลักถ่ำยทอดภูมิปัญญำ/ควำมรู้สู่ชนรุ่นหลัง
เป้าประสงค์ของโครงการี
เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้เห็นคุณค่ำและภำคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน และ
เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้สูงอำยุสู่เยำวชนรุ่นหลัง รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิม
การแสดงี“ลาลาติต๋องก้า” หมำยถึง กำรแสดงดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นของอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ที่ใช้แสดงในงำนมโหรสพและงำนรื่นเริง ปัจจุบันได้มีกำรฟื้นฟูและนำมำปรับใช้ในกำรออกกำลังกำยของผูส้ ูงอำยุและ
ผู้ร่วมโครงกำรสำนใจ สำมวัย สืบสำนวัฒนธรรม

-๑๘82.ีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 ให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่ำและภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ
2.2 ถ่ำยทอด สืบสำน และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรรวมกลุ่มและเกิดกิจกรรมผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง
2.4 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 44,600 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560
4.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ
1) ผู้สูงอำยุในตำบลไทรทองจำนวน 50 คน
2) นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 60 คน
3) ประชำชนผู้สนใจ จำนวน 40 คน
รวมจำนวน 150 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
วันสองแพรก โรงเรียนวัดสองแพรก โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี
ดำเนินกำรระหว่ำงเดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2560
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะทำงำนโครงกำรร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2) รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำร
เกณฑ์การคัดเลือก
1) ควำมสมัครใจ
2) ผู้สูงอำยุต้องมีสุขภำพที่แข็งแรง และสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
3) นักเรียน ป. 6 ในเขตพื้นที่ไทรทอง เนื่องจำกมีควำมสำมำรถในกำรรับรู้และให้ควำมร่วมมือทำกิจกรรม
๔) ประสำนโรงเรียนวัดสองแพรกเพื่อนำเด็กนักเรียนมำเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
๕) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวัดเปิดงำน
- กำรแสดงพื้นบ้ำนของผู้สูงอำยุ
- กิจกรรมนันทนำกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมกลุม่ เป้ำหมำยที่กำหนด
- จัดฐำนให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ ทัง้ หมด 5 ฐำน
ฐำนที่ 1 กำรฝึกอำชีพทำดอกไม้จันทน์ (เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมอบรม)
ฐำนที่ 2 กำรทำขนมตำมประเพณีต่ำงๆ เช่น ขนมโค

-๑๘9ฐำนที่ 3 กำรแสดงพื้น บ้ ำนดั้ง เดิ ม คือ กำรเต้ นลำลำติ ต๊อ กก้ ำ (เพื่ อ น ำมำใช้ในกำรให้
ผู้สูงอำยุและเด็กได้ท ำกิจ กรรมกำรออกกำลังกำยร่วมกั นเพื่อบริห ำรกล้ำมเนื้อมัดเล็ก และกล้ำมเนื้อมั ดใหญ่ ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงอำยุกับเด็ก และกำรถ่ำยทอดควำมรู้กำรเต้นลำลำติต๊อกก้ำไปยังเยำวชนรุ่นหลัง และอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตำบลไทรทอง)
ฐำนที่ 4 กำรจักรสำน เช่น สำนตะกร้ำใส่ของ ทำของเล่น เป็นต้น (เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมรู้จัก
นำวัสดุเหลือใช้มำทำประโยชน์ และเป็นกำรลดขยะที่มีอยู่)
ฐำนที่ 5 กิ จ กรรมกำรดู แ ลสุ ข ภำพ (เป็ น กำรให้ ค วำมรู้ แ ก่ ผู้ สู ง อำยุ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อำยุ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ หรือนำไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน)
๖) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
เป็น กำรแลกเปลี่ย นเรียนรู้ร ะหว่ำงวิท ยำกรกั บ ผู้เข้ ำร่วมกิ จ กรรม เพื่ อนำไปปรับ ใช้ ในกำรจั ด
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำย
๗) กิจกรรมต่อเนื่อง เป็นกำรจัดกิจกรรมที่ขยำยผลมำสู่กำรสอนนักเรียน ปี .4 – ป.6 ของโรงเรียนวัด
สองแพรก ในชั่วโมง “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักเรียน (เป็นกิจกรรม
ที่โรงเรียนวัดสองแพรกบรรจุไว้ในหลักสูตรกำรสอน) กิจกรรมประกอบด้วย
กำรเต้นลำลำติต๊อกก้ำ กำรจักรสำน (สำนตะกร้ำและอุปกรณ์ใส่ของใช้) และกำรทำดอกไม้จันทน์
(เพื่อนำไปสมทบกับที่ว่ำกำรอำเภอชัยบุรีและนำไปใช้ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพฯ)
๘) กำรประเมินผลโครงกำร
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้ควำมรู้
2) รูปแบบกิจกรรม
1) เป็นฐำนควำมรู้ ฐำนด้ำนกำรฝึกอำชีพ และฐำนกำรแสดงกิจกรรมเพื่อออกกำลังกลำย
2) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่ำงวิท ยำกรและผู้เข้ำร่วมกิ จ กรรม เพื่ อนำไปปรับ ใช้ในกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำย
3) กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้สูงอำยุไปยังนักเรียนวัดสองแพรกในชั่วโมง “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำ
รู้” เป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับนักเรียน
4) ประเมินผลสำเร็จโครงกำรโดยใช้แบบควำมพึงพอใจ กำรสังเกต และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของกลุ่มเป้ำหมำย
6.ีปัญหาอุปสรรค
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำร จั ด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด ส่วนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นที่ขึ้นและมำกกว่ำที่กองทุนสนับสนุน โรงพยำบำลฯ ได้ขอรับกำร
สนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ จำกภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ เช่น สถำนที่ วิทยำกร อำหำรสำหรับเลี้ยงผู้ อบรม เป็นต้น

-๑90งบประมำณที่ได้รับจำนวน 44,600 บำท และจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลังสิ้นสุด
จำนวน 322 คน คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิจกรรมและเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำนวน
1 คน คือ 138.50 บำท
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
คัด เลือ กกลุ่ม เป้ำ หมำย จะคัด เลือ กจำกเด็ก (นัก เรียน ป. 6 ในเขตพื้นที่ ไทรทอง เนื่องจำกมี
ควำมสำมำรถในกำรรับรู้และให้ควำมร่วมมือทำกิจกรรม) ผู้ สูงอำยุ (มีสุขภำพที่แข็งแรง และสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้)
และคนวัยทำงำน ที่สนใจ และพร้อมร่วมกิจกรรมโครงกำร
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นช่วงระยะเวลำในวันหยุดที่ทุกกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี - กำรกำหนดกิจกรรม เน้นกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก คนวัยทำงำน และผู้สูงอำยุ โดยให้
ควำมสำคัญต่อผู้สูงอำยุเป็นหลัก และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
- ลักษณะกิจกรรม
1) กำรอนุรัก ษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของอำเภอชัยบุรี เช่น กำรแสดงพื้นบ้ำนของผู้สูงอำยุ
กำรเต้น “ลำลำติต๋องก้ำ” ระหว่ำงผู้สูงอำยุและเด็กนักเรียน
2) กำรให้ค วำมรู้โ ดยผ่ำ นฐำนควำมรู้ต่ำ งๆ ควำมรู้ที ่ให้ป ระกอบด้วย กำรทำดอกไม้จ ัน ทน์
กำรทำขนมโบรำณ เช่น ขนมโค
๓) กำรจักสำน โดยกำรนำวัสดุเหลือใช้มำจักสำน เช่น สำนตะกร้ำใส่ของ ทำของเล่น เป็นต้น
4) กำรดูแลสุขภำพ เพื่อนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ หรือนำไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน)
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
1) กำรอนุรัก ษ์วัฒ นธรรมประเพณีดั้งเดิมของอำเภอชัยบุรี โดยผู้สูง อำยุที่มีภูมิปัญ ญำในเรื่อง
ดังกล่ำว
2) กำรให้ค วำมรู้โ ดยผ่ำ นฐำนควำมรู้ต่ำ งๆ ควำมรู้ที ่ให้ป ระกอบด้วย กำรทำดอกไม้จ ัน ทน์
กำรทำขนมโบรำณ เช่น ขนมโค โดยผู้สูงอำยุที่มีภูมิปัญญำในเรื่องดังกล่ำว
3) กำรจัก สำน โดยกำรนำวัส ดุเหลือใช้มำจักสำน เช่น สำนตะกร้ำใส่ของ ทำของเล่น เป็นต้น
โดยผู้สูงอำยุที่มีภูมิปัญญำในเรื่องดังกล่ำว
4) กำรดูแลสุขภำพ เพื่ อนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับ ใช้ หรือนำไปใช้ในกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน)
โดยโรงพยำบำลตำบลไทรทอง
1.6ีการประเมินผลโครงการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีแบ่งได้ดังน้
ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลีคือ โรงพยำบำลตำบลไทรทอง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีการประเมินผลจะประเมินผลในเรื่องต่อไปน้
ีีีีีีีีีีีีีีีีี
1) สุขภำพของผู้สูงอำยุทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ
2) กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
3) เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นไปยังคนรุ่นหลัง
4) ชุมชนให้ควำมสำคัญต่อผู้สูงอำยุมำกขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุ

-๑๙12.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย กำรให้ควำมรู้ กำรฝึกอำชีพ กำรฝึกกำรจักสำน และกำรเต้นเพื่อกำรออกกำลังกลำย มี
ควำมเหมำะสมกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยและเชื่อมโยงต่อกันระหว่ำงแต่ละกิจกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการี
- กิจกรรมด้ำนกำรฝึกอำชีพ ควรจัดหำวัสดุจำกในพื้นที่แทนกำรสั่งซื้อจำกนอกพื้นที่ เพื่อให้ต้นทุนกำร
ฝึกอบรมต่ำลง และควรฝึกทำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดด้วย
- ควรค้นหำภูมิปัญ ญำท้อ งถิ่นที่สำมำรถเกิดประโยชน์ต่อกำรดูแลผู้สูงอำยุ หรือกำรนำมำปรับใช้เพื่อ
ดูแลสุขภำพ และเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหำย เพื่อกำรอนุรักษ์และสืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป
- กำรส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
- อำชีพที่ฝึกมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
- กิจกรรมเพื่อผู้สูง อำยุ ควรขยำยกลุ่มเป้ ำหมำยผู้สูงอำยุ เป็นประเภทอื่นด้วย เช่น ผู้สูงอำยุที่พิกำร
แต่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงอำยุที่ติดบ้ำน เป็นต้น
- ผู้สูง อำยุสำมำรถดูแลตนเองได้ หรือผู้ดูแลผู้สูง อำยุสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุได้
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
ีีีีีีีีีีีีี 1) สุขภำพของผู้สูงอำยุทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ
2) กำรมีส่วนร่วมของนักเรียน โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
3) เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นไปยังคนรุ่นหลัง
4) ชุมชนให้ควำมสำคั ญต่อผู้สูงอำยุมำกขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุ
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร ดังนี้
1) ผู้สูงอำยุในตำบลไทรทองจำนวน 63 คน
2) นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 77 คน
3) ประชำชนผู้สนใจ จำนวน 50 คน
4) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมูบ่ ้ำน (อสม.) ตำบลไทรทอง จำนวน 62 คน
5) เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. 8 คน
๖) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมูบ่ ้ำน (อสม.) ตำบลไทรทอง จำนวน 62 คน
ีรวมจานวนี322ีคนี*ีจานวนเกินกว่ากลุ่มเป้าหมายท่กาหนดไว้ในโครงการี
8.2ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) กลุ่มเป้ำหมำยได้นำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง/กำรประกอบอำชีพเสริม/
กำรนำไปใช้ในกำรทำงำนดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน

-๑๙22) ผู้จัดโครงกำรได้นำข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับกิจกรรมให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
และควำมสนใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
3) เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับไปยังครอบครัวหรือชุมชน
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ีีีีีีีีีี
ีีีีีีผู้สูงผูอายุ
้ปกครอง

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีผลกระทบต่อ
นักเรยน

ประชาชนทั่วไป

ครอบครัว

1. ผู้สูงอำยุมีสุขภำพจิต กำย อำรมณ์ 1. นั กเรีย นมี สุ ขภำพจิต กำย 1. เกิดอำชีพเสริม ทำให้ 1. ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งผู้ สู ง อำยุ
สังคมที่ดีขึ้น
อำรมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น
มี ร ำยได้ เข้ ำ ครอบครั ว และครอบครั ว ดี ขึ้ น ท ำให้ ส ถำบั น
ครอบครัวมีควำมเข้มแข็ง
มำกขึ้น
2. เห็นคุณค่ำและภำคภูมิใจในตนเอง 2. เกิ ด กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ 2.ประชำชนทั่ ว ไปได้
ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม
และวัฒ นธรรมประเพณี ต่ำงๆ เห็นคุณค่ำของผู้สงู อำยุ
ในเรื่องต่ำงๆ ไปยัง ครอบครั ว
แ ล ะ ชุ ม ช น เช่ น ก ำ ร น ำ
ทรำยอะเบทไปใส่ตำมภำชนะ
ที่ มี น้ ำขั ง เพื่ อป้ องกั นโรค
ไข้เลือดออก
3. กำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

2. ครอบครั วมี คุ ณ ภำพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น
เนื่องจำกมีอำชีพเสริมหรืออำชีพหลัก
ทำให้มีรำยได้เพิ่มในกำรดูแลสมำชิก
ในครอบครัว

3. กำรลดต้นทุนในครัวเรือน
เช่น กำรทำน้ำยำล้ำงจำนมำใช้
ในบ้ำน กำรจักสำนตะกร้ำ
สำหรับใส่สิ่งของในครัวเรือน
เป็นต้น

4. เกิดกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น 4.เกิดแกนนำเยำวชนในกำรน
ในเรื่องต่ำงๆ ให้กับเยำวชนรุ่นหลัง
สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และกำร
อนุรักษ์ธรรมชำติ

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) กำรเจ็บป่วย หรือภำวะโรคซึมเศร้ำของผูส้ ูงอำยุลดลง
2) ชุม ชนมี ส ภำพสัง คมที่ มี ค วำมเอื้ ออำทรต่ อผู้สู ง อำยุในชุ ม ชนมำกขึ้น และเห็ น คุณ ค่ ำและ
ควำมสำคัญของผู้สูงอำยุ
3) ชุมชนเกิดกำรจัดทำแผนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
1) เกิดกำรทำงำนจิตอำสำของนักเรียน ที่นำทรำยอะเบทไปโรยตำมบริเวณที่ มีน้ำขังในชุมชน
เป็นผลให้จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง
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อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เกิดกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีอย่ำงต่อเนื่อง
3) ลดปัญ หำกำรว่ำงงำนในชุ มชน และเศรษฐกิ จ ของชุม ชนดีขึ้น ท ำให้เกิ ดกำรพัฒ นำชุม ชน
อย่ำงต่อเนื่อง
4) เกิดกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำไทยในชีวิตประจำวัน
5) กำรคัดแยกขยะเพื่อนำวัสดุที่ใช้แล้ว เช่น หลอดกำแฟ มำใช้ในกำรจักสำนทำกระเป๋ำใส่ของ
เป็นต้น ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
1) สุขภำพอนำมัยของผู้สูงอำยุ
2) ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำงผู้ สู ง อำยุ และครอบครั ว
รวมทั้งชุมชน
3) ปัญหำไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในชุมชนไทรทอง
4. ปัญหำกำรว่ำงงำน
ด้ำนกำรป้องกัน
1) กำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น และจัดตั้งสภำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของชุมชน
2) เกิดกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำไทยในชีวิตประจำวัน
3) แผนกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) ยุทธศำสตร์สวัสดิกำรสังคมไทย ฉบับที่ ๓
2) นโยบำยหมอครอบครัว (FCT) โดยที ม สหวิชำชี พร่วมกั นเยี่ยมกลุ่ม เป้ ำหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
3) นโยบำยกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (LTC)เพื่อให้ ก ลุ่ม เป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรบริก ำรได้ง่ำยขึ้น
มีผู้ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ถูกต้อง
4) นโยบำยพั ฒ นำคุณภำพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ลดปัญหำหนี้สิน และโรคไข้เลือดออกโดยกำร
ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพทุกกลุ่มวัยโดยใช้วัสดุทีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ถูกต้อง ส่งเสริมกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและสมุนไพรในกำรกำจัดลูกน้ำ
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1.สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. ให้คำแนะนำในกำรเขียนโครงกำรเพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคม
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ก่อนดาเนินโครงการ
ระหว่างดาเนินการ

หลังโครงการสิ้นสุดลง

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
2. โรงเรียนวัดสองแพรก ชมรม
ผู้สูงอำยุ และชมรมอำสำสมัคร
โรงเรียนวัดสองแพรก ชมรมผู้สูงอำยุ
ชมรมอำสำสมัคร และผู้นำชุมชน

ชุมชน โรงเรียน ชมรมผู้สูงอำยุ และ
ชมรมอำสำสมัคร ผู้นำชุมชน และ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
2. กำรวำงแผนงำนโครงกำร
1. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรและกำรคัดเลือก
กลุ่มเป้ำหมำย
2. สถำนที่จัดกิจกรรม
3. วิทยำกร และเรื่องอื่น
1. กำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอำยุอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. กำรบรรจุภูมิปัญญำท้องถิ่นของผู้สูงอำยุไว้ใน
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในชั่วโมง “ลดเวลำ

เรียน เพิม่ เวลำรู้”
3. กำรวิเครำะห์ปญ
ั หำอุปสรรค เพื่อ
กำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำ
4. กำรบูรณำกำรทีมหมอครอบครัวระดับ
หมู่บ้ำน ตำบลเพื่อเยี่ยมบ้ำนผู้มีปญ
ั หำด้ำน
สุขภำพ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผูป้ ่วยติดเตียง ผู้
พิกำร ผูป้ ่วยสุขภำพจิต
10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงาน
ต่างีๆีต่อเนื่อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไทรทอง
ี10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โรงเรียนวัดสองแพรก ชมรม
อำสำสมัคร ชมรมผู้สูงอำยุ และผู้นำชุมชน
ี10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
1. กิ จ กรรมำยังคงดำเนินกำรต่อเนื่ องในปี 2561 หลัก ฐำนที่ แสดงคือ มี ก ำรจัดกิ จ กรรมเพื่ อ
ผู้สูงอำยุเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น
1.1 จัดตั้ง ที ม อย. น้อย ในกำรเป็ นนัก จัดกำรสุขภำพตัวน้ อ ยๆที่ มี ควำมรู้ด้ำนกำรคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค และด้ำนสำธำรณสุขพื้นฐำน
1.2 จัดตั้ง ที ม SRRT Kids (ที ม เฝ้ำระวัง สอบสวนโรค ตัวน้ อย ในโรงเรียน) โดยมี ก ำรจัดตั้ ง
ทีมเด็กนักเรียนและให้ควำมรู้ เกี่ยวกับเรื่องโรคระบำด เช่นไข้เลือดออก และมือเท้ำปำก เป็นต้น และสำมำรถสำรวจ/
ทำลำยแหล่งเพำะพันธุ์ลูกน้ำยุงลำย ได้ถูกต้อง อีกทั้งยังสำมำรถรำยงำนผล ดัชนีควำมชุกลูกน้ำยุงลำย ค่ำ CI มำยัง รพ.
สต.ได้ทุกสัปดำห์

-๑๙52. กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นไปยังเยำวชนรุ่นหลัง โดยบรรจุในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ของ
โรงเรียนวัดสองแพรก
3. ปี 2561 ได้รับ กำรสนับ สนุนเงินจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำย
กองทุนสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น จำนวน 97,8701 บำท เพื่อจัดโครงกำรไทรทองร่วมสืบสำนภูมิปัญญำ ชำวประชำมีสุข
ภำวะ
11.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีี11.1ีเป็นโครงการท่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมในรูปแบบกระบวนการทางานี
เป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และส่งเสริมสถำบันครอบครัว รวมทั้งมีควำมสอดคล้ องกับ
สวัสดิกำรสังคมสำขำบริกำรทำงสังคม สำขำสุขภำพและอนำมัย และสำขำนันทนำกำร
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริหำร ได้ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนกำรดูแลผู้สงู อำยุ
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
และกรณีที่มีจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยเกิน ภำคีเครือข่ำยได้ให้กำรสนับสนุนในเรื่องอำหำรและวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม
๓) ด้ำนกำรวิเครำะห์ มีกำรวิเครำะห์และปรับกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงกำร
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร จะมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยุ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
๕) ด้ำนภูมิปัญญำ เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่นำมำใช้เพื่อกำรออกกำลังกำยที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและ
เยำวชน กำรจักรสำน เป็นกำรนำมำปรับใช้ที่เด็กสำมำรถเรียนรู้ได้ง่ำยและสำมำรถนำไปประดิษฐ์ที่วำงสิ่งของได้ วัสดุที่ใช้
เป็นวัสดุเหลือใช้ ทำให้กำรผลิตกระเป๋ำใส่สิ่งของมีต้นทุนต่ำ
๖) ด้ำนควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
มีควำมสอดคล้องและควำมสนใจของผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
โรงพยำบำลไทรทองได้นำมำปรับใช้ในโครงกำรอื่น เช่น วัสดุที่ใช้ในกำรจักสำน รูป แบบกระเป๋ำ
กิจกรรมที่ใช้ในกำรออกกำลังที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร
13. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1ีโรงพยำบำลได้นำไปปรับใช้ในโครงกำรชำวควรสิ้นชัยสุขภำพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ตำมวิถีพอเพียง
ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ และกำรฟื้นฟูวัฒนธรรมและภูมิปัญญำดั้งเดิมในกำรทำกำรเกษตร
13.2 กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมทุ กกลุ่มวัยและทุ ก หมู่บ้ำนเพื่อสร้ำงแกนนำในกำรดำเนิน
กิจกรรม
13.3 ระบบส่งต่อข้อมูลจำกชุมชนสู่รพ.สต. และจำกรพ.สต.สู่หน่วยงำนต้นสังกัด
13.4 ระบบกำรคืนกลับข้อมูลสู่ชมชนในรูปแบบต่ำงๆอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
13.5 กำรดูแลกลุ่มเป้ำหมำยโดยภำคีเครือข่ำย

-๑๙613.6 กำรจัดกิ จกรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้กลุ่ม เป้ำหมำยได้เรียนรู้ เข้ำใจ และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ง่ำย
13.7 ส่งเสริมให้เด็กกล้ำคิด กล้ำทำ กล้ำแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รักษ์และดูและคนในครอบครัวรวมถึงใน
ชุมชน
14.ีข้อเสนอแนะ
ีีีีีีีีีีีีีีีีต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
1) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรสนับสนุนงบประมำณให้ภำคส่วนต่ำงๆได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง
2) คณะกรรมกำรมีกำรให้คำแนะนำและติดตำมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกันเอง เข้ำใจง่ำยทำให้
ผู้รับผิดชอบโครงกำรสำมำรถจัดทำโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและทันเวลำ
ต่อสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธาน
ควรมี ก ำรอบรมและพั ฒ นำศัก ยภำพผู้รับ ผิ ดชอบโครงกำรเพื่ อให้ผู้ รับ ผิดชอบโครงกำรสำมำรถจัดท ำ
โครงกำรได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
----------------------------------

-๑๙7๕.ีโครงการีท่านจะมาเราไปรับีท่านจะกลับเราไปส่งี
ท่านจะดารงชพแบบพอเพยงจังหวัดยโสธร
โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
ด้วยกระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์มี นโยบำยให้มีกำรขั บเคลื่อนงำนในระดับพื้นที่
(Area Based) โดยให้ มี ก ำรขับ เคลื่อ นงำนเป็น ที ม ภำยใต้แนวคิ ด “บ้ำนเดียวกั น ” (One Home) ด้วยกำรบูร ณำกำร
กำรทำงำน ประสำนกำรใช้ท รัพ ยำกร และกำรประสำนส่งต่ออย่ำงเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญ หำสังคมในพื้นที่ ร่วมกั น
อย่ำงมี เอกภำพ เกิ ดกำรบูรณำกำรตำมบริบ ทของพื้นที่ให้บังเกิ ดประสิท ธิภำพอย่ำงเป็นรูป ธรรม และจัง หวัดยโสธร
โดยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรได้มีกำรดูแลช่วยเหลือประชำชนที่ประสบปัญหำทำงสังคมตำมโครงกำร “ท่ำนมำเรำจะ
ไปรับ ท่ำนจะกลับเรำไปส่ง” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
แก่ประชำชนที่ไปใช้บริกำรที่สถำนีตำรวจ ทั้ง ๑๑ แห่ง จำนวน ๒๖๐ รำย และส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบปัญหำทำงสังคมมี
ครอบครัวยำกจน รำยได้น้อยและบำงครอบครัวมีบุคคลที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง เช่น มีคนพิกำร คนชรำ สตรีมีครรภ์และเด็ก
ที่ต้องให้ก ำรอุป กำระเลี้ยงดู ซึ่งกลุ่มเหล่ำนี้เป็นกลุ่มคนเปรำะบำงที่ จะต้องได้รับ กำรพัฒ นำให้มี คุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น
เป็นกลุ่มเดียวกันที่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จะต้องให้ควำมช่วยเหลือ ให้เขำสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ (Help Them To Help Themselves) โดยกำรน้อมนำเอำหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทำง
ในกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งแก่ครอบครัวให้ พออยู่ พอกิน พอใช้
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ก ำรดำเนินงำนในกำรช่วยเหลือครอบครัวผู้ป ระสบปัญ หำทำงสังคมที่ เปรำะบำงโดยใช้
แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง ให้มีรำยได้ มีอำชีพเลี้ยงครอบครัว และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำรบูร
ณำกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
สถำนีตำรวจภูธร ทั้ง ๑๑ สถำนี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร และบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดย
กำรจัดทำโครงกำร “ท่ำนจะมำเรำไปรับ ท่ำนจะกลับเรำไปส่ง ท่ำนจะดำรงชีพแบบพอเพียง” ขึ้น
๒.ีวัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมที่เปรำะบำงมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมของส่วนรำชกำรในจังหวัด ”บ้ำน
เดียวกัน” (One Home)
๒.๓ เพื่อให้บริกำรและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่ประสบปัญหำทำงสังคมในกำรเดินทำงไปติดต่อ
รำชกำรกับภำครัฐ
๒.๔ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนสังคมให้เกิดกำรยอมรับจำกประชำขน
โดยมีเป้ำประสงค์ของโครงกำร ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรโครงกำรมีควำมรู้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและสำมำรถนำไปประยุก ต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน และมี คุณ ภำพชีวิตที่ ดีขึ้นในรูป แบบ
กำรทำงำนเชิงบูรณำกำรในจังหวัดภำยใต้ “บ้ำนเดียวกัน” (One Home)

-๑๙8๓.ีงบประมาณดาเนินโครงการีมีี๒ีีส่วน
๓.๑ ได้รับกำรสนับสนุนจำก เงินกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรทั้งสิ้น จำนวน ๔๖,๐๐๐ บำท
๓.๒ ส ำนักงำนพั ฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร สนับสนุนเงินสงเครำะห์ ครอบครัว
ผู้มีรำยได้น้อยสมทบอีก จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บำท เป็นเงินสงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อยจำกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ยโสธร และเงินสงเครำะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้กำรสนับสนุนแก่กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร สำหรับใช้เป็นทุน
เริ่ม ต้นในกำรประกอบอำชีพ ตำมศั ก ยภำพของตนเองแบบพอเพียงตำมวิถีของชุม ชน เพื่อสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย
ในครัวเรือน โดยกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลัก
๔.ีกลุม่ เป้าหมาย
จานวนีีี๑๑๔ีีีคน
ีีีีจาแนกเป็น
๔.๑ กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
จำนวน ๘๐ คน (ครอบครัว)
( ผู้ประสบปัญหำ ทำงสังคมที่เปรำะบำง)
๔.๒ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน ๓๔ คน
๕.ีวิธการีและกระบวนการดาเนินงาน
วิธการ
กระบวนการดาเนินงาน
๕.๑ กำรให้ บ ริ กำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรไป ต ำรวจกำรจั ด รถบริ ก ำรไปรั บ - ไปส่ ง ระหว่ ำ งบ้ ำนพั ก อำศั ย กั บ ส่ ว น
ติดต่อรำชกำรแก่ประชำชนที่ประสบปัญหำทำงสังคม รำชกำร ได้ แ ก่ สำนั กงำนพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ด
ยโสธร ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร สถำนีตำรวจภูธร ๑๑ แห่ง ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร และบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๕.๒ จัดท ำบั นทึกควำมร่วมมือ (MOU) กำรดำเนิ นงำน ระหว่ำง ส ำนั กงำนพั ฒ นำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ จัง หวั ด ยโสธร
ตำมโครงกำร
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร สถำนีตำรวจภู ธร ๑๑ แห่ง ศู นย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดยโสธร และบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๕.๓ กำรจัดประชุม
เพื่ อ ชี้ แ จงกำรด ำเนิ น งำนตำมโครงกำรแก่ บุ ค ลำกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ แ ก่
เจ้ ำหน้ ำที่ ต ำรวจ อำสำสมั ค รพั ฒ นำสั ง คม ข้ ำรำชกำร เจ้ ำหน้ ำที่ และ
พนั กงำนในสั งกั ดกระทรวงกำรพั ฒ นำสัง คมและควำมมั่ งคงของมนุ ษย์ใ น
จัง หวัด ยโสธร เรื่ อง ขั้ นตอน วิ ธีกำรด ำเนิ นงำน หลั กเกณฑ์ กำรคั ด เลื อก
กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร กำรติดตำม กำรประเมินผล และเครื่องมือ
ในกำรปฏิบัติงำน
๕.๔ ประสำนงำนกั บ ต ำรวจภู ธร ทั้ ง ๑๑ สถำนี และ ดำเนินกำรคัดกรองผู้ประสบปัญหำที่เปรำะบำงที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนด
อำสำสมัครพัฒนำสังคม
และพร้ อ มจะพั ฒ นำตนเองเพื่ อ เข้ ำร่ ว มโครงกำรฯ ร่ ว มกั บ อำสำสมั ค ร
พัฒนำสังคม
๕.๕ จั ด ฝึ ก อบรมแนวทำงกำรพั ฒ นำตนเองให้ แ ก่ ผู้ โดยให้ มีกำรจั ด กลุ่ มตำมควำมสนใจ เช่ น กลุ่ มปลู กพื ช ผั ก สวนครั ว กลุ่ ม
ประสบปั ญ หำที่ เ ปรำะบำงตำมหลั ก ปรั ช ญ ำของ เลี้ยงสัตว์ กลุ่มอำชีพสร้ำงรำยได้ในชุมชน และอื่นๆ เป็นต้น และส่งเสริมให้
เศรษฐกิจพอเพียง
มีกำรรวมกลุ่มแต่ละประเภทเพื่อจัดสวัสดิกำรของกลุ่ม
๕.๖ กำรสนับสนุนทุนเบื้องต้น

โดยให้กำรสนับ สนุนทุนประกอบอำชีพแก่ ผู้ประสบปัญ หำที่เปรำะบำงโดย
กำรใช้ ง บประมำณตำมระเบี ย บกำรสงเครำะห์ ช่ วยเหลื อครอบครั วกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๙ รำยละ ๒.๐๐๐ บำท

-๑๙9วิธการ
กระบวนการดาเนินงาน
๕.๗ กำรด ำเนิ น งำนในพื้ น ที่ ให้ ผู้ ป ระสบปั ญ หำที่ โดยมี ตำรวจ และอำสำสมัครพั ฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็ น
เปรำะบำงดำเนินกำรตำมโครงกำร
พี่ เลี้ ย งในกำรด ำเนิ น งำน ให้ ค ำแนะน ำ ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำมเยี่ ย มบ้ ำ น
ระหว่ ำงด ำเนิ นกำร และประเมิ นกำรช่ วยเหลื อในครั้ งที่ ๒ และครั้ งที่ ๓
ตำมลำดับ
๕.๘ ประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
จั ด ประชุ ม เพื่ อ ถอดบทเรี ย นกำรด ำเนิ น งำน ประกอบด้ ว ย ต ำรวจ
ผลกระทบโครงกำร
ข้ำรำชกำรในสั งกัด กระทรวงกำรพัฒ นำสัง คมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์
ในจั ง หวั ด อำสำสมั ค รพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เพื่ อ
รับ ทรำบถึงปัญ หำ อุป สรรค หรือปั จจัยแห่งควำมสำเร็จของโครงกำร เพื่ อ
จักได้นำไปพัฒนำงำนต่อไป
๕.๙ สรุปผลกำรดำเนินงำน
จัดทำรำยงำน และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติ
งำนตำมโครงกำร

-ีพื้นท่ดาเนินโครงการ
๑) จำนวน ๙ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร
๒) ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร
-ระยะเวลาดาเนินโครงการ
เดือน เมษำยน – สิงหำคม ๒๕๖๐
๖. ปัญหาอุปสรรคีและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานีี
ีีีีี กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มกี ำรติดตำมประเมินผลตลอดเป็นระยะๆระหว่ำง
กำรดำเนินงำน จึงไม่มปี ัญหำ และอุปสรรคแต่ประกำรใด
๗.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
๗.๑ีีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
๑)ีค่าใช้จ่ายเงินกองทุน
ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมตำมเงินกองทุนที่ได้รับ และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมสัญญำที่ทำไว้
และเขื่อนไขของคณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดยโสธร
๒)ีความคุ้มค่า
สิ่งที่เกิดขึ้นจำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรด้วยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกกองทุนส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดยโสธร กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรด้วยจำนวน ๔๖.๐๐๐ บำท และกำรใช้เงินงบประมำณ
เป็นเงินทุนเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เปรำะบำง โดยผ่ำนรูปแบบ กระบวนกำร และวิธีกำรที่ขับเคลื่อนและทำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงต่อสั งคม ทั้งในเชิงป้องกัน และปัญหำได้รับกำรแก้ไข ประชำชน และกลุ่มเป้ำหมำย ให้กำรยอม และ
เนื้อเชื่อใจต่อเจ้ำหน้ำที่ ทั้งตำรวจ และเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัง่ คงของมนุษย์ในพื้นที่เพียง
แค่เม็ดเงิน ๔๖.๐๐๐ บำท ต้องใช้เวลำทำงำนมำกแต่ไม่เกินกรอบเวลำที่กำหนด จึงเป็นโครงกำรที่คุ้มค่ำอย่ำงยิ่ง

-๒00๓)ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
มี ก ำรคัด กรองและเลือ กกลุ่ม เป้ ำหมำยที่ เปรำะบำงในรูป ของควำมร่ วมมื อตำมวิธีก ำรและ
กระบวนงำนที่กำหนด
๔)ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด (ถ้ำร่วมกำรเตรียมกำรก่อนด้วย ใช้เวลำ ๘ เดือน แต่ตำม
แผนงำนอยู่ในกรอบ ๑๘๐ วันหรือ ๖ เดือน)
๕)ีการกาหนดกิจกรรม(ลักษณะกิจกรรม)
- มีควำมสอดคล้องกับกลุ่มปัญหำ และศักยภำพ-ของบุคลำกร
- ใช้ทฤษฏี PDCA หรือวงล้อกิจกรรม (Deming Theory) ขับเคลื่อน
ประชุม
วางแผน
ผลลัพธ์

ขับเคลื่อนกลยุทธ์

ติดตาม
ประเมินผล

จัดทา MOU

ติดตามผล
การสงเคราะห์

คัดกรอง
กลุม่ เป้าหมาย
วิเคราะห์
กลุม่ เป้าหมาย

อบรม
กลุม่ เป้าหมาย

๖)ีการประเมินผลโครงการ
- ร้อ ยละ ๘๐ ของกลุ่ม คนเปรำะบำงทำงสังคมมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจตำมหลัก ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มคนเปรำะบำงทำงสังคมดำเนินกิจกรรมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพออยู่ พอกิน

-๒01- มีรูปแบบกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมเชิงบูรณำกำรแบบบ้ำนเดียวกัน (One Home)ที่
เป็นรูปธรรม (Best Practice)
- ประชำชนที่ได้รับบริกำรจำกกำรจัดพำหนะไปรับ – ไปส่ง จำนวน ๓๑๓ รำย
- ภำพลักษณ์ขององค์กร ภำคีเครือข่ำย (Stakeholder) ที่ร่วมขับเคลื่อนตำมโครงกำรได้รับกำร
ยอมรับจำกประชำชน
๗.๒ีีรูปแบบกิจกรรมโครงการ
- กิจกรรมโครงกำร มีจำนวน ๙ กิจกรรม มีควำมสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่ำงบูรณำกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม (Best Practice)
๗.๓ีีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
- บุคลำกร/เจ้ำหน้ำที่ได้ประสบกำรณ์ด้ำนควำมสำเร็จ (Success Story) และมีควำมควำมรู้ จำก
กำรทำงำนที่หลำกหลำยมิติ ที่สำมำรถนำ ไปพัฒนำตนเอง พัฒนำองค์กร พัฒนำงำน และพัฒนำบทบำทที่รับผิดชอบให้
มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพเพื่อประชำชนอยู่ดีกินดี
- บุคลำกรมีกำรคิดเชิงบวก (System Thinking)
- บุคลำกรมีควำมฉลำดทำงควำมคิด (Mindset)
๗.๔ ได้รูปแบบกำรท ำงำนที่มีกำรบูรณำกำร คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร ในรูป แบบ “บ้ำนเดียวกัน” (One
Home)
๗.๕ เป็นตัวชี้วัดที่ ผ่ำนกำรประเมิ นของ ก.พ.ร. มำตรกำรปรับ ปรุง ประสิท ธิภำพในกำรปฏิบัติร ำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้ำนบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ
ทรัพยำกรบุคคล (Innovation based)
๗.๖ ประสิทธิผล คือ ชุมชน ได้คนดีกลับสู่สงั คม เอื้ออำทร แบ่งปัน และพึ่งพำกันและกัน
๘. ผลท่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
๘.๑ีผลผลิต [OUTPUT]
๑) ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มคนเปรำะบำงทำงสังคมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๒) ร้อ ยละ ๘๐ ของกลุ่ ม คนเปรำะบำงทำงสัง คมดำเนินกิ จ กรรมตำมหลัก ปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงแบบพออยู่ พอกิน
๓) มีรูปแบบกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมเชิงบูรณำกำรแบบบ้ำนเดียวกัน (One Home) ที่เป็น
รูปธรรม (Best Practice)
๔) มีประชำชนที่ได้รับบริกำรจำกกำรจัดพำหนะไปรับ – ไปส่ง จำนวน ๓๑๓ รำย
๕) ภำพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ภำคี เ ครือ ข่ ำย (Stakeholder) ที่ ร่ว มขั บ เคลื่ อ นตำมโครงกำรได้ รั บ
กำรยอมรับจำกประชำชน
๘.๒ีีผลลัพธ์ี[OUTCOME]
๑) ประชำชำมีทัศนะคติที่ดีต่อภำครำชกำร (ภำครัฐ)
๒) ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนเชิงรุกแบบเป็นมิตร

-๒๐2๓) ประชำชนฐำนรำกได้รับกำรพัฒนำผ่ำนกำรท ำกิจกรรมเฉพำะรำยโดยมีบุคลำกรภำครัฐเป็นพี่เลี้ยง
ให้กำลังใจ
๔) จังหวัดยโสธรคัดเลือกเป็นโครงกำรนี้ให้เป็นโครงกำรนวัตกรรมเสนอ ก.พ.ร. องค์ประกอบที่ ๔
ประสิท ธิภ ำพในกำรบริห ำรจัด กำรและพั ฒ นำนวัตกรรมในกำรบริห ำรจัด กำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพ ยำกร
(Innovation Based) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๘.๓ีีผลกระทบท่เกิดขึ้นต่อี[IMPACT]
ลาดับท่
๑

กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มบุคคลท่เปราะบาง
ไม่ ก ลั บ ม ำท ำผิ ด ซ้ ำส ำม ำร ถ
พึ่งตนเองตำมวิถีชุมชน ครอบครัว
อ บ อุ่ น มี ร ำย ได้ เพิ่ ม แ ล ะ ล ด
รำยจ่ำยครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมายรอง
บุคคลีและข้าราชการท่
องค์กร,หน่วยงานอื่นๆ
เก่ยวข้อง
๑ . ได้ ป ระส บ กำรณ์ แ ห่ งค วำมส ำเร็ จ
(Success Story) มี ค ว ำ ม ค ว ำ ม รู้ ไ ด้
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่หลำกหลำยมิติ ที่
สำมำรถนำ ไปพั ฒ นำตนเอง พัฒ นำองค์กร
พั ฒ นำงำนในบทบำทที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี
คุณภำพ มีป ระสิทธิภำพเพื่อประชำชนอยู่ดี
กินดี
๒. บุ ค ลำกรมี ก ำรคิ ด เชิ ง บวก (System
Thinking)
๓.บุ ค ลำกรมี ควำมฉลำดท ำงควำมคิ ด
(Mindset)

๑. องค์กร ได้รูปแบบกำรทำงำนที่มี
กำรบูรณำกำร คน เงิน วัสดุ กำร
จัดกำรในรูปแบบ “บ้ำนเดียวกัน”
(One Home)
๒. ชุ ม ชน ได้ ค นดี ก ลั บ สู่ สั ง คม เอื้ อ
อำทร แบ่งปัน และพึ่งพำกันและกัน
๓. เป็นตัวชี้วัดที่ ผ่ำนกำรประเมินของ
ก .พ .ร . ม ำ ต ร ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้ำน
บริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมใน
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ร ะ บ บ ง ำ น
งบ ป ร ะ ม ำณ ท รั พ ย ำก ร บุ ค ค ล
(Innovation based)

๙.ีีประโยชน์ท่ได้รับจากโครงการช่วยในด้านการป้องกัน/แก้ไขปัญหาี/พัฒนาสังคม
๙.๑ีประโยชน์ในด้าน ีีการป้องกันีีการแก้ไขปัญหาีีและการพัฒนาี
๑) ระดับพื้นที่ (Area Based}
- วัตถุประสงค์โครงกำรที่มุ่งให้กลุ่มเป้ำหมำยที่เปรำะบำงมีคุณภำพชีวิตที่ดี ภำยใต้แนวคิด “คน
สำมำรถพัฒนำได้” จำกผลลัพธ์ของโครงกำรกำรให้โอกำสเป็นสิ่งสำคัญ และโอกำสจะสำมำรถทำให้คนมีกำรพัฒนำบน

-๒๐3พื้นฐำนของกำรมี ชีวิตที่ ต้อ งอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ตำมพลังควำมรู้ พลังควำมคิด และพลังแรงกำยที่ เขำถนัด
ด้วยแรงผลั ก จำกภำครัฐ และภำคี เครือ ข่ำย ส่ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ขำสำมำรถพึ่ ง ตนเองได้ จำกกำรประเมิ นผล
คนต้องกำรโอกำส คนต้องกำรขวัญกำลังใจ คนแสวงหำควำมสุขตำมอัตภำพ และคนทุกคนมีศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์
- กิ จ กรรมที่ ดำเนินกำรจะใช้ห ลัก กำรบูร ณำกำร (Integrate) ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับ ผิดชอบ
ร่วมรับ ประโยชน์ จัดท ำแผนงำน ขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ กำรมอบหมำยภำรกิจ กำรดำเนินกำร และกำรติดตำม
ประเมินผล คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และกำรจัดกำรร่วมกัน มีกำรทำงำนเชื่อมประสำนกับองค์กร เครือข่ำยในระดับพื้นที่
และยังคงดำเนินกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ กลุ่ม เป้ำหมำยหลังสิ้นสุดโครงกำร เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่องและยั่งยืน แล ะ
เป็นกำรกำรทำงำนแบบ “บ้ำนเดียวกัน” (One Home) ของจังหวัดยโสธร
- กลุ่ม เป้ ำหมำยที่ เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๘๐ รำยงำนกำรคัดกรองเพื่ อเข้ำร่วมโครงกำร ฯ
ร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว
พึ่งตนเองได้โดยไม่เป็นภำระแก่สังคม (Case Management) คนกลุ่มนี้มีกำรปรับทัศนคติ และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ
เป็นกำรคืนคนดีสู่สังคม
๙.๒ีีประโยชน์ท่จะนาไปขับเคลื่อนนโยบาย
๑) ระดับพื้นที่ (Area Based}
* ด้วยยุทธศำสตร์ผนึกกำลังทำงสังคมทุกภำคส่วนและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลที่เน้นกำรทำงำนเชิง
บูรณำกำร ส่งเสริม โปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อถือและควำมเชื่อมั่นในองค์กรกำรพัฒนำและจัดระบบสวัสดิกำรแบบถ้วน
หน้ำ [Universal] สร้ำงตำข่ำยคุม ครองป้อ งกั น แก้ไข และพัฒ นำแบบองค์ร วมและมี ส่วนร่วมทุ กภำคส่วน เพื่อให้
กลุ่ ม เป้ ำหมำยทำงสั ง คมเข้ำ ถึง สวัส ดิก ำรขั้ น พื้ น ฐำนเพื่ อ เป้ ำ หมำยสร้ำงควำมสมดุ ล และควำมเหลื่ อล้ ำทำงสั ง คม
ซึ่งโครงกำรนี้ได้ตอบโจทย์ดังกล่ำว โดย
- ได้นำส่งจังหวัดยโสธรเพื่อบรรจุเข้ำแผนพัฒนำจังหวัดแล้ว ซึ่งจั งหวัดได้อนุมัติแล้ว ซึ่งสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่งคงของมนุษย์จะดำเนินกำรต่อยอดโครงกำรนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป
- เป็นโครงกำรที่ไม่ต้องนำส่ง แต่หน่วยงำน องค์กรที่เกี่ยวข้องจะรับไปดำเนินกำรให้กำรสนับสนุน
ด้วยงบประมำณขององค์กงเอง เช่น องค์ก ำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร กรมกำรปกครองส่วนท้ องถิ่น และมีหนังสื อ
สั่งกำรให้องค์กรที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมำณรองรับเพื่อสนับสนุนภำรกิจภำรกิจดังกล่ำว
- ส่วนหน่วยงำนที่มีงบประมำณอยู่แล้ว เช่น เทศบำลเมืองยโสธร ก็ จะเสริกำรประชำสัมพันธ์และ
ประสำนงำนกับเรือนจำจังหวัดยโสธร กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงมหำดไทย
เพื่อทรำบข้อมูลจำนวนกำรปล่อยผู้ต้องขัง เพื่อช่วยให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยงข้อง
เตรียมกำรรองรับตำมโครงกำรที่ต่อยอดด้วยต่อไป
๒) ระดับนโยบำย (function`
- ต้องขับเคลื่อนเรื่องงบประมำณให้เหมำะสม และเพียงพอ
๑๐.ีความร่วมมือีีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
๑๐.๑ ควำมร่วมมือ ก่อน/ระหว่ำง/หลังโครงกำร

-๒๐4ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
ก่อนดำเนินโครงกำร

เริ่มและระหว่ำงดำเนินโครงกำร

องค์กร/หน่อยงาน/กลุ่มต่างๆท่ต้องให้ความ
ร่วมมือ
๑.สำนักงำนพัฒนำสังคมแลควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด

๑.ปรึ กษำหำรือเพื่ อรวมภำรกิ จ จำก *ท่ำน
จะมำเรำรั บ ท่ ำ นจะกลั บ เรำไปส่ ง *ของ
ตำรวจ โดยต่อบอดหรือเพิ่ม *ท่ ำนจะดำรง
ชี พ แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง*เป็ นโครงกำร
เดียวกัน

๒. ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ๑๑ สถำนี

๒..ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนแบบ
บูรณำกำร

๑.สำนักงำนพัฒนำสังคมแลควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด
๒.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด
ยโสธร
๓. บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
๔.ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

๑.สนับสนุนเงินกองทุน

๕. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยโสธร
๖.อำสำสมัครพัฒนำสังคม

หลังดำเนินโครงกำร

ความร่วมมือท่ได้รับ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๗ จังหวัด
ยโสธร
๓.บริษัท เนสเล่ท์ ประเทศไทย

๒.อุดหนุนงบประมำณ
๓. เป็นแกนกลำงประสำนขอรับควำม
ร่วมมือ
๔. อุดหนุนงบประมำณ ข้อมูล และ
บุคลำกร
๕. สนับสนุนข้อมูล บุคลำกร และกำร
ติดตำมประเมินผล
๖. สนับสนุนบุคลำกร (ทุกระดับในพื้นที่)
วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ เช่น เครื่องมือ
สื่อสำร รถสำยตรวจ ๑๙๑ เป็นต้น
- สนับสนุนห้องประชุมและอุปกรณ์
ประกอบกำรประชุม
- เป็ น ก ล ไก ช่ ว ย เห ลื อ เมื่ อ เข้ ำ ถึ ง
กลุ่มเป้ำหมำยร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- เยี่ยมเยือนบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ในพื้นที่
ควำมรับผิดชอบ
-ให้ควำมอนุเครำะห์รับ
บุตรของกลุ่มได้มีโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำ
-ให้กำรสนับสนุนเงินแก่กลุ่มเป้ำหมำย
จำนวนเงิน๑๐,๐๐๐ บำท และพร้อมที่จะ
สนับสนุนเครื่องและอุปกรณ์จำหน่ำยกำแฟ
ด้วย

-๒๐5๑๐.๒ ควำมต่อเนื่องของโครงกำร
๑) ได้จัดท ำคู่มือโครงกำรเผยแพร่ ที่แสดงถึงองค์ป ระกอบ รูปแบบ ปัจจัยที่นำไปสู่ควำมสำเร็จ
ที่องค์กรในพื้นที่ และนอกพื้น ที่จะนำไปดำเนินกำรและต่อยอดได้อย่ำงยั่งยืน
๒) เป็นโครงกำรที่หน่วยงำน องค์กร ที่เกี่ยวข้องควรนำไปเป็นแบบปฏิบัติ เพื่อป้องกัน แก้ไข และ
พัฒนำสังคม
๑๑.ความคิดริเริ่มี/ีสร้างสรรค์/นวัตกรรม
๑๑.๑ ควำมคิดริเริ่ม/สร้ำงสรรค์/นวัตกรรม
๑ ) เป็ น โค ร ง ก ำ ร ที่ มี ค ว ำ ม คิ ด ริ เริ่ ม ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ใน รู ป แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ท ำ ง ำ น
เป็นโครงกำรริเริ่มใหม่ ที่มี่ควำมเชื่อว่ำ “คนพัฒนำได้” “กำรให้ต้อง “ให้อย่ำงมีคุณค่ำ รับอย่ำงมีศักดิ์ศรี” โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ที่ ประชำชนจะได้รับเป็นสำคัญ ด้วยกำรระดมทรัพยำกรที่มีอยู่แล้วในแต่ละองค์กรมำใช้ร่วมกัน ซึ่งจังหวัด
ยโสธรได้ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น โครงกำรด้ ำนนวั ต กรรม และได้ เสนอ คณะกรรมกำรพั ฒ นำระบบรำชกำร ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรระบบรำชกำร และได้รับ กำรพิจำรณำตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒ นำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกร (Innovation Based) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
และทำให้จังหวัดยโสธรเป็น ๑ ใน ๕ ของจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผ่ำนกำรประเมินของตัวชี้วัดนี้ รอบแรกประจำปี ๒๕๖๐
๒) เป็นโครงกำร ที่กำรนำงบประมำณจำกของแต่ละส่วนรำชกำรมำใช้ร่วมกัน ใช้งบ Function ของ
แต่ละส่วนรำชกำรที่มีอยู่มำจัดทำระบบกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงคุณค่ำของงำนเพื่อส่งผลต่อประชำชน
กลุ่ม ที่ เปรำะบำง โดยกำรยึดหลัก ธรรมำภิบ ำล (Good Governance) เช่น กำรนำเงินสงเครำะห์ที่ ให้ก ำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหำทำงสังคมรำยบุคคลแบบไม่ให้เปล่ำ แต่จะใช้กำรให้แบบมีเงื่อนไขที่ยอมรับตำมโครงกำร แล้วนำไปพัฒนำ
ตนเอง เพื่ อท ำอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้ กั บ ตนเอง หรือนำเงินไปท ำกิ จ กรรมตำมวิถีชีวิตตนเองเพื่อสร้ำงรำยได้ ช่วยลด
ค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เป็ด ไก่ ค้ำขำย จักสำน เป็นต้น
๓) มีกำรสะท้อนถึงกำรใช้ หรือกำรสร้ำง *นวัตกรรม* ผ่ำนกระบวนกำรบิหำรจัดกำรที่เป็นประโยชน์
ต่องำนสวัสดิกำรสังคม
๑๒.ีปัจจัยแห่งความสาเร็จให้ทัศนคติของคนทางาน
๑๒.๑ ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
๑) มี ก ำรนำแนวคิด ทฤษฎี วำงหลัก กำรและจั ดรูป แบบและระเบี ยบที่ เหมำะสม มำใช้ ในกำร
ดำเนินงำนโครงกำร พร้อมคำอธิบำยที่แสดงให้เห็นกำรนำมำใช้กับโครงกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีกำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ติดตำมงำน กำรรำยงำน และกำร
ติดตำมและประเมินผลทั้งระหว่ำง ก่อน และหลังโครงกำรแล้วเสร็จ
๒) นโยบำยของผู้บริหำรของหน่วยงำน Stakeholder ชัดเจน บุคลำกรร่วมโครงกำรเข้ำใจวิธีกำร
และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน มุ่ง เป้ำหมำยเดียวกัน ควำมไว้วำงใจ กำรให้เกียรติซึ่ง กันและกั นระหว่ำงรัฐกั บรัฐ และ
ประชำชน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ”
๑๒.๒ ผู้นำ กำรบริหำรจัดกำร วัฒนธรรมกำรวิเครำะห์ องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำร เป็นต้น
๑๒.๓ มีกำรวิเครำะห์ถึงปัจจัยแห่งควำมสำเร็จในกำรดำเนินโครงกำรและนำผลไปใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำโครงกำรต่อไป

-๒๐6๑๓.ีสรุปบทเรยนี
- กำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรที่ ต้อ งร่วมมื อกั น และมี ควำมจริงใจอย่ำงไร้ข้อแม้ ซื่อสัตย์และเงื่อนไขและ
ข้อตกลง ทรัพยำกรของทุกฝ่ำยระดมมำพร้อมกันโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น คนไปแต่เงินไม่ไป ควำมครบถ้วนของกลไก
ในแต่ละกิจกรรม จึงเป็นโครงกำรที่เป็นต้นแบบกำรกำรบูรณำกำรกำรทำงำนอย่ำงแท้จริง

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

ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี-๒๐7๖.ีโครงการ Stop Teen Mom
โดย วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร จังหวัดชุมพร
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ีข้อมูลเบื้องต้นเก่ยวกับโครงการ
ความเป็นมา
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพรได้เล็งเห็นควำมสำคัญของปัญหำที่เกิดขึ้ นกับเยำวชนไทยเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร อันส่งผลให้เกิดปัญหำครอบครัว ปัญหำสังคมไทยอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปี 2556 วิทยำลัย อำชีวศึกษำชุมพร
ได้เข้ำร่วมประชุมและศึกษำดูงำนด้ำนกำรป้องกั นและแก้ ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำกกำรเข้ำร่วมประชุม
ดังกล่ำว วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพรได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญที่ควรจะมีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพรจึงได้บรรจุโครงกำร Stop Teen MOM ในแผนกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำชุมพร ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมำ เพื่อเฝ้ำระวังปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และผลจำกกำร
ดำเนินกำร สำนักงำนพั ฒ นำสังคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์จังหวัดชุม พรซึ่งมี ภำรกิจและหน้ำที่ ในกำรแก้ ไขปัญ หำ
ดังกล่ำว ปี 2560 จึงได้ให้กำรสนับสนุนโครงกำร Stop Teen MOM เพื่อเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเด็กและ
เยำวชนของสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรมจะเน้นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ไม่ พร้อมในวัยรุ่น โดยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมใหม่ กับ นัก เรียน นัก ศึกษำ ให้รู้จักรัก และเห็นคุณค่ำของตัวเอง เป็นกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดลงหรือหมดสิ้นไปในอนำคต
เป้าประสงค์ของโครงการี
เป็นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนเก่ำและใหม่ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ และ
ผลกระทบของกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์และป้องกันแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง ทักษะที่จำเป็นในกำร
ดำรงชีวิตและป้องกันปัญหำตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมตระหนักถึงปัญหำ ผลกระทบ และกำรมี
ส่วนร่วมกำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมใหม่กับนักเรียน
นักศึกษำให้รู้จักรักและเห็นคุณค่ำของตัวเอง เป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้ลดน้อยลง
หรือหมดสิ้นไปในอนำคต
2.ีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องบทบำทและคุณค่ำของควำมเป็นชำย/หญิงในสังคม
พัฒนำกำรทำงเพศ กำรจัดกำรอำรมณ์ สัมพันธภำพทำงเพศ พฤติกรรมเสี่ ยงทำงเพศของวัยรุ่น กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
วัยรุ่น
2.2 ให้นักเรียน นักศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจปัญหำ สำเหตุ และผลกระทบของกำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น รู้เท่ำทันสถำนกำรณ์และป้องกันแก้ไขปัญหำได้ถูกต้อง
2.3 เสริมสร้ำงควำมภำคภู มิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในกำรปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อกำร

ดำรงชีวิต ป้องกันปัญหำตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่ำงเหมำะสม
3.ีงบประมาณสนับสนุน
งบประมำณในกำรดำเนินโครงกำรทั้งหมดจำนวน 50,000 บำท โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก
กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในระบบกระจำยฯ ในปี 2560 จำนวน 50,000 บำท

-๒๐84.ีกลุม่ เป้าหมายและพื้นท่ดาเนินงาน
ี4.1ีกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับ ปวช.1 – ปวช.3 ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร
รวมจำนวน 1,000 คน
4.2ีพื้นท่ดาเนินการี
วิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร ตำบลท่ำตะเภำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
5.ีวิธการและกระบวนการดาเนินงานี
๕.๑ีวิธการดาเนินงานี
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำร
2) ประชำสัมพันธ์โครงกำรให้ครู นักเรียน และนักศึกษำทรำบ และเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
3) ดำเนินกำรกิจกรรมโครงกำร ประกอบด้วย
กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ และกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
5.2ีกระบวนการดาเนินงาน
1) จัดประชุมคณะกรรมกำร เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน กำรประชำสัม พันธ์ สถำนที่ วิทยำกรผู้ให้
ควำมรู้
2) รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย
1. กำรให้ควำมรู้
2. กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
3. กำรแสดงละครสั้น “วัยรุ่น วัยวุ่น”
4. กำรประกวดบอร์ดควำมรู้ หัวข้อ “Stop Teen Mom กำรตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน”
6.ีปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ไม่มี
7.ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการีี
ประสิทธิภาพ
1. การบริหารจัดการ
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี1.1ีค่าใช้จ่ายการเงินของกองทุน
ได้ม ีก ำรดำเนิน กำรเป็น ไปตำมเงื่อ นไขที ่ค ณะอนุก รรมกำรบริห ำรกองทุน ส่ง เสริม กำรจัด
สวัสดิกำรสังคมจังหวัดกำหนด
งบประมำณที่ได้รับ จำนวน 50,000 บำท และจำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์จำกโครงกำรภำยหลัง
สิ้นสุดจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหำร คณะครู และนักเรียน นักศึกษำ คิดเป็นควำมคุ้มค่ำที่เกิดขึ้น คือ
ค่ำใช้จ่ำยที่จัดกิ จกรรมและเกิดประโยชน์ต่อ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ถัวเฉลี่ย 1 คน ต่อ 50 บำท ผู้รับ ผิด ชอบโครงกำร
สำมำรถดำเนินสำเร็จได้ในสภำวะของมีงบประมำณที่จำกัด เนื่องจำกผู้รับผิดชอบโครงกำรได้นำหลักปรัช ญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ร่วมกับกำรขอควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร ที่สนับสนุนในเรื่องของสื่อและ
วิดีทัศน์ที่ให้ควำมรู้

-๒๐9ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีความคุ้มค่าท่เกิดขึ้น
1) นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ทำให้
เกิดภูมิคุ้มกันในกำรดูแลตนเอง
2) ค้ น พบปั ญ หำและผู้ ป ระสบปั ญ หำกำรตั้ ง ครรภ์ ก่ อ นวั ย อั น ควร และต้ อ งด ำเนิ น กำรให้
ควำมช่วยเหลือทันท่วงที เพื่อป้องกันกำรเสียโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียน
3) ได้ ข้ อ มู ล ปั ญ หำในกำรใช้ ป ระกอบกำรก ำหนดแนวทำงกำรเฝ้ ำ ระวั ง ปั ญ หำในวิ ท ยำลั ย
อำชีวศึกษำ กำรป้องกันปัญหำ และแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำดังกล่ำว
4) ได้ข้อมูลในกำรนำไปพัฒนำรูปแบบกิจกรรมของโครงกำร Stop Teen MOM ที่สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
1.2ีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
เกณฑ์กำรคัดเลือก
1) ควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำย
2) เป็นนัก เรียน ปวช.ปี 1 เข้ำใหม่ หรือนัก เรียนที่ผ่ำนกำรคัด กรองของวิท ยำลัยอำชีวศึก ษำ
และพบว่ำมีควำมเสี่ยงในเรื่องดังกล่ำว
1.3ีช่วงระยะเวลาท่จัดกิจกรรม
เป็น ช่วงระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ต ำมโครงกำรและแผนกำรปฏิบ ัติง ำนของ วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ชุมพรที่นักเรียนพร้อมเข้ำร่วมโครงกำร
1.4ีการกาหนดกิจกรรม
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี กำรก ำหนดกิจ กรรม กำรบรรยำยให้ค วำมรู้และกำรเสวนำแลกเปลี่ย นควำมคิดเห็นเกี่ย วกับ
ปัญ หำกำรตั้ง ครรภ์ก่อ นวั ยอันควรและแนวทำงแก้ไขปัญ หำ อำจำรย์ของวิท ยำลัยอำชีวศึก ษำชุม พรและตัวแทน
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ลักษณะกิจกรรม ได้มีกำรพัฒนำสำระควำมรู้จำกเดิมที่ให้ปีก่อนๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ปัญหำกำรตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี 1) กำรให้ควำมรู้เ กี่ยวกับ ปัญ หำกำรตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอัน ควร สำเหตุ และผลกระทบของกำร
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
2) กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและกำรป้องกันปัญหำกิจกรรม
3) บอร์ดนิทรรศกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
1.5ีความเช่ยวชาญของวิทยากร
1) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้
วิท ยำกรจำกศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จัง หวัดชุม พรและศูนย์พิทัก ษ์เด็ก และสตรี จัง หวัดชุม พร และ
วิท ยำกรจำกโรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่มีป ระสบกำรณ์ปฏิบัติง ำนด้ำนกำรให้คำแนะนำและกำรแก้ไขปัญ หำ
กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๒) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนได้มีโ อกำสแสดงควำมคิดเห็นหรือนำ
ประเด็นปัญหำที่ตนเองหรือเพื่อนประสบปัญหำอยู่ในปัจจุบัน มำนำเสนอและกระตุ้นให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจริง

-๒103) บอร์ดนิท รรศกำรให้ควำมรู้เ กี่ยวกับ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เป็นกำรนำข้อมูลปัญ หำ
ที่ได้จ ำกเวทีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในปีที่ผ่ำนมำๆ มำปรับ กำรเสนอสภำพปัญ หำและวิธีก ำรแก้ไขที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน คือ จำกเดิมเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ เปลี่ยนเป็นกำรนำเสนอปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขใน
รูปแบบนิทรรศกำร
1.6ีการประเมินผลโครงการ
รับผิดชอบวิทยำลัยอำชีวศึกษำแบ่งได้ดังนี้
1) การประเมินผลระหว่า งดาเนินกิจ กรรมโครงการ ผู้ร ับ ผิด ชอบในกำรประเมิน ผล คือ
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ประเมินผลจำกควำมร่วมมือของกลุ่ม เป้ำหมำย กำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำและแนวทำงกำรป้องกันปัญหำ กำรกำหนดภำพและเนื้อหำสำระในบอร์ดนิทรรศกำร
2) การประเมิน ผลภายหลัง ด าเนิน กิจ กรรมโครงการเสร็จ สิ ้น แล้ว ผู ้ร ับ ผิด ชอบในกำร
ประเมินผล คือ อำจำรย์ที่ปรึกษำและฝ่ำยปกครองของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี ประเมินผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และระดับควำมเสี่ยงลดลง
โดยดูผลจำกกำรติดตำมและกำรเปลี่ยนแปลงของผลกำรคัดกรองที่ดำเนินกำรอีกครั้ง หนึ่งภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร
2.ีความหลากหลายของรูปแบบกิจกรรมโครงการี
ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้
๒) กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓) กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร
๔) กำรจัดละครสั้น
๕) สอดแทรกบูรณำกำร Stop Teen Mom เข้ำสู่กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.ีการเรยนรู้ของคนทางานจากการทางานโครงการ
1) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเพื่อให้ประสบควำมสำเร็จ ควรเพิ่มเติมกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ปกครองของ
นักเรียนด้วย เพื่อให้เกิดกำรเฝ้ำระวังปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำทั้งในวิทยำลัยอำชีวศึกษำและบ้ำนของนักเรียน
2) รูป แบบและเนื้อหำสำระควำมรู้ ควรมี กำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมั ยและสอดคล้องกั บ
สถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน กำรสื่อสำรควรเน้นหนักกำรสื่อสำรทั้งสองทำง คือ ทั้งจำกวิท ยำลัยอำชีวศึกษำ และ
นักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งเรื่อ งต่ำงๆ ที่ตรงกับ ควำมต้องกำรของนักเรียนด้วย เพื่อให้เกิดกำรมี ส่วนร่วมของ
นักเรียน
3) บอร์ดนิทรรศกำร ควรมีกำรปรับปรุงบอร์ดนิทรรศกำรออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. เนื่องจำกกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของนักเรียนระดับ ปวช.และระดับ ปวส. มีควำมแตกต่ำงกัน
4.ีการติดตามประเมินผลโครงการเป็นระยะีๆีและได้นามาปรับปรุงการทางานระหว่างดาเนินโครงการ
ก่อนสิ้นสุดโครงการี
1) กำรปรับปรุงโครงกำร Stop Teen MOM ที่ต้องดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำในปีต่อๆ ไป
2) กำรกำหนดแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
3) กำรกำหนดกิจกรรมและกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำร Stop Teen MOM
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ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
5) แนวทำงกำรช่วยเหลือนัก เรียนที่ป ระสบปัญ หำกำรตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อป้องกันกำรเสีย
โอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียน
ประสิทธิผลท่เกิดขึ้น
1) นัก เรีย นมี ควำมรู้และควำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หำ สำเหตุ และแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญ หำ ท ำให้ เกิ ด
ภูมิคุ้มกันในกำรดูแลตนเอง
2) ค้นพบปัญ หำและผู้ประสบปัญหำกำรตั้ง ครรภ์ก่อนวัยอันควร และต้องดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทันท่วงที เพื่อป้องกันกำรเสียโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียน
3) ได้ข้อมูลปัญหำในกำรใช้ประกอบกำรกำหนดแนวทำงกำรเฝ้ำระวังปัญ หำในวิท ยำลัยอำชีวศึกษำ กำร
ป้องกันปัญหำ และแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำดังกล่ำว
4) ได้ข้อ มู ลในกำรนำไปพั ฒ นำรูป แบบกิจ กรรมของโครงกำร Stop Teen MOM ที่ส อดคล้องกั บ สภำพ
ปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำร
8.ีผลจากการดาเนินโครงการท่เกิดขึ้นีี
๘.๑ีผลผลิตี(Output)
มีกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 1,000 คน และได้รับกำรป้องกันปัญหำ จำนวน ๑,๐๐๐ คน
๘.๒ีผลลัพธ์ี(Outcome)
1) นักเรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
และสำมำรถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
2) ได้แนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3) นักเรียนที่ ประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่ อนวัยอันควร ได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพื่อไม่ ให้
นักเรียนเสียโอกำสทำงกำรศึกษำ
๔) นัก เรียนสำมำรถนำไปเผยแพร่แก่วัยรุ่นคนอื่น ๆ เพื่อเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำเรื่องนี้
ีีีีีีีีีีีีีีี8.3ีผลกระทบท่เกิดขึ้นี(Impact)
ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.1ต่อกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
1 .มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับปัญหำ สำเหตุ และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ทำให้
เกิดภูมิคุ้มกันในกำรดูแลตนเอง

นักเรียนผู้ประสบปัญหำ

กลุ่มเป้ำหมำยรอง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
ได้ รั บ ค ำแนะน ำและกำร ได้ ข้ อ มู ล ปั ญ ห ำ ใ น ก ำ ร ใ ช้ ได้ภำคีเครือข่ำยในกำรทำงำน
ช่ วยเหลื อได้ ทั นท่ วงที และ ป ร ะ ก อ บ ก ำร ก ำห น ด แ น ว ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กและ
ไม่เสี ย โอกำสทำงกำรศึ กษำ ท ำงกำร เฝ้ ำร ะ วั ง ปั ญ ห ำใน เยำวชน
ของนักเรียน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ กำรป้องกัน
ปัญหำ และแนวทำงกำรให้ควำม
ช่ วย เห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ปั ญ ห ำ
ดังกล่ำว
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กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
2. มีทักษะในกำรหลีกเลี่ยงกำร
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

นักเรียนผู้ประสบปัญหำ

กลุ่มเป้ำหมำยรอง
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
มีทักษะในกำรหลีกเลี่ยงกำร รูปแบบกิจกรรมของโครงกำร
ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำร
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร Stop Teen MOM ที่สอดคล้อง
กำหนดแนวทำงป้องกันและ
กับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นใน
แก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน
ปัจจุบันและควำมต้องกำรของ ในระยะยำว
กลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำร

3. มีควำมตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของปัญหำของกำร
ตั้งครรภก่อนวัยควรที่เกิดขึ้น

มีควำมตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ก่อนวัยควร

4.

จำนวนนักเรียนที่ประสบ
ปัญหำดังกล่ำวลดลง

เกิ ด กำรรณ รงค์ เ พื่ อป้ องกั น
ปัญหำดังกล่ำวในสถำนศึกษำ

ีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.2ีต่อการเปล่ยนแปลงของสภาพปัญหาสังคมท่เพิ่มหรือลดลง
1) ผลจำกโครงกำร นักเรียนเกิดควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
2) นักเรียนมีทักษะในกำรปฏิเสธกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และมีค่ำนิยมที่จะปกป้องดูแล
ตนเองไม่ให้เกิดปัญ หำกำรตั้ งครรภ์ก่ อนวัยอันควรที่ลดระดับ ลง จำกโดยดูผ ลจำกกำรคัดกรองนัก เรียนที่มี ควำมเสี่ยง
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ีีีีีีีีีีีีีีีี8.3.3ีต่อชุมชน/จังหวัด/สังคม
ปัญหำของเด็กและเยำวชนเกี่ยวกับกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ได้รับกำรให้ควำมสำคัญและกำหนด
เป็นนโยบำยของจังหวัดที่ต้องกำรลดปัญหำดังกล่ำว เป็นผลให้เกิดกำรผลักดันอย่ำงจริงจังของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
9.ีประโยชน์จากโครงการช่วยป้องกันีแก้ไขปัญหาีหรือพัฒนาสังคม
9.1ีประโยชน์ด้านการแก้ไขีฟื้นฟูีการป้องกันีคุ้มครองีและพัฒนา
ด้ำนกำรแก้ไข
นักเรียนที่ประสบปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้รับกำรช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและมีโอกำสกลับเข้ำ
ศึกษำต่อในวิทยำลัยอำชีวศึกษำได้
ด้ำนกำรป้องกัน
ีี1)ีนักเรียนมีทักษะ ภูมิคุ้มกันและหลีกเลี่ยงกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
2) ได้ข้อมูลปัญหำในกำรใช้ประกอบกำรกำหนดแนวทำงกำรเฝ้ำระวังปัญหำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
กำรป้องกันปัญหำ และแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำดังกล่ำว
3) ได้ข้อมู ล ในกำรนำไปพั ฒ นำรูป แบบกิจ กรรมของโครงกำร Stop Teen MOM ที่ ส อดคล้องกั บ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำร
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หลีกเลี่ยงกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
5) เป็นภำคีเครือข่ำยร่วมทำงำนกับสำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน
9.2ีประโยชน์นาไปขับเคลื่อนนโยบาย
1) นโยบำยของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
2) นโยบำยของจังหวัดชุมพรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน
๓) นโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำงประชำกรที่มีคุณภำพ
10.ีความร่วมมือีความต่อเนื่องีและความยั่งยืนของโครงการ
10.1 ความร่วมมือก่อนทาโครงการี/ีระหว่างดาเนินโครงการี/ีหลังโครงการเสร็จสิ้น
ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
ก่อนดาเนินโครงการ

ระหว่างดาเนินโครงการ

หลังสิ้นสุดโครงการ

องค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มต่ำง
ที่ให้ควำมร่วมมือ
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร
2. ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร
4.โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร
2. ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
3.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร
4.โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
1. สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร

ควำมร่วมมือที่ได้รับ
1. สนับสนุนเงินกองทุนฯ ในกำรจัด
โครงกำร
2. สนับสนุนวิทยำกร
3.สนับสนุนวิทยำกร

10.2ีมการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นีหรือหน่วยงานต่างีๆีต่อเนื่อง
1) ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี จังหวัดชุมพร
2) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
3) โรงพยำบำลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
10.3ีมหน่วยงานราชการีหรือบุคคลีอาสาสมัครีแกนนาีให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร
โรงพยำบำลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ีีีีีีีีีีีีีีี10.4ีมหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องซ้าีๆีของโครงการ
โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนือ่ งตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยได้รบั กำรบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติงำนประจำปีของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ

-๒๑411.ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ีีีีีีีเป็นโครงกำรที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่ตอบสนองต่อนโยบำยของจังหวัดและภำรกิจงำนของสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
12. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในทัศนคติของคนทางานี
12.1ีผู้นาีการบริหารจัดการีวัฒนธรรมการวิเคราะห์ีองค์ความรู้ีภูมิปัญ ญาีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ เป็นต้น
๑) ด้ำนผู้บริห ำร ได้ให้ควำมสำคัญ และสนับ สนุนกำรทำงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำกำร
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๒) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร คือ สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมเงื่อนไขและระยะเวลำที่กำหนด
และได้นำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรมีส่วนร่วม มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มีงบประมำณกำรทำงำน
จำกัด
๓) กำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพปัญหำและกระบวนกำรคัดกรองตำมหลักวิชำกำร ทำให้สำมำรถกำหนด
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำมีควำมชัดเจนมำกขึ้นและตรงกับกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องได้รับกำรช่วยเหลือ
๔) ด้ำนองค์ควำมรู้ของวิทยำกร ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ด้ำนกำรให้คำแนะนำปรึกษำ
และกำรแก้ไขปัญหำเด็กและเยำวชน
๕) ควำมร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยและที ม ท ำงำนที่ เ น้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น กำรนำเสนอปัญหำที่เกิดขึ้นจริง แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในมุมมองของตนซึ่งสอดคล้อง
กับกำรเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในกำรตั้งครรภ์
๖) กำรสนับสนุนกำรทำงำนของวิทยำลัยอำชีวศึกษำชุมพร จำกภำคีเครือข่ำยและหน่วยงำนรัฐ
๗) กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรมีส่วนร่วม มำใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนโครงกำร
๘) นโยบำยของจังหวัด สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนโยบำย
ของวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
12.2ีมการวิเคราะห์ถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการดาเนินโครงการ และนาผลไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาโครงการต่อไป
ปรำกฏในโครงกำรที่ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีกำรนำผลกำรวิเครำะห์
มำใช้ประโยชน์ดังนี้
1) ได้ข้อมูลปัญหำในกำรใช้ประกอบกำรกำหนดแนวทำงกำรเฝ้ำระวังปัญหำในวิทยำลัยอำชีวศึกษำ
กำรป้องกันปัญหำ และแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำดังกล่ำว
2) ได้ข้อมู ลในกำรนำไปพัฒ นำรูปแบบกิจกรรมของโครงกำร Stop Teen MOM ที่สอดคล้องกั บ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยที่ร่วมโครงกำร
3. กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม เนื้อหำสำระควำมรู้ รูปแบบกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่ต้องเน้นกำร
สื่อสำร 2 ทำงมำกขึ้น เช่น กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือ
กำรสร้ำงช่องทำงเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

-๒๑513. มการสรุปบทเรยนและนาผลท่ได้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆีต่อไป
ีีีีี
13.1 นำผลที่ได้รับจำกโครงกำรเดิมไปปรับ ปรุงพัฒ นำรูปแบบกิจกรรม เนื้อหำสำระควำมรู้ รูปแบบกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นที่ต้องเน้นกำรสื่อสำร 2 ทำงมำกขึ้น
13.2 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร
13.3 กำรเพิ่ม เครือข่ำยกำรท ำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำที่ครอบคลุมมำกขึ้น โดยเฉพำะในกลุ่มวัยรุ่น
ที่ยังเรียนและยังไม่พร้อมในกำรตั้งครรภ์ เพื่อให้เกิดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืนและครบวงจร

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

-๒๑6-

ภาคผนวก

-๒๑7-

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาคีีภาคกลาง
ผู้แทนจากสานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นำงปุณรัตน์ เมืองำม

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๒

นำงสำวจิตตกำญจน์ สุขคง

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาคีีภาคเหนือ
ผู้แทนจากสานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นำงสำวกนกกำญจน์ อัจฉริยสุนทร

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นำงขวัญเมือง บวรอัศวกุล

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาคีีภาคใต้
ผู้แทนจากสานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นำงพรชนก เชิงหอม

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นำงสำวภัทรพร อิ่มสุข

-๒๑8-

รายชื่อกรรมการผู้ให้คะแนนในการคัดเลือก
โครงการต้นแบบระดับภาคีี
ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ
ผู้แทนจากสานักพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑

นำงศิริกำนต์ ชำวห้วยหมำก

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นำงสำวนวลจันทร์ เงำประเสริฐ

-๒๑9-

รายชือ่ ผู้ถอดบทเรยนโครงการต้นแบบระดับภาคีีีี
ท่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ
ภาคเหนือ
ลาดับท่
๑
๒
๓
๔

ผู้แ ทนคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานของกองทุน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศำสตรำจำรย์ อภิญญำ เวชยชัย
รองศำสตรำจำรย์ ขัตติยำ กรรณสูต
ศำสตรำจำรย์ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
นำยอนันต์ ดิสระ

ผู้แทนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑
๒

นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
นำงสำวยุพิน นำใจ ผู้แทน พมจ.พิษณุโลก

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒
๓
๔

นำงสำวนวลจันทร์ เงำประเสริฐ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกองทุน
นำงสำวจิตตกำญจน์ สุขคง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร
นำงสำวพนิดำ ขำยัง นักพัฒนำสังคม
นำงสำวณัฐนรี โค้ววรรณศรี นักพัฒนำสังคม

-๒20-

รายชื่อผู้ถอดบทเรยนโครงการต้นแบบระดับภาค
ท่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ
ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ
ลาดับท่
๑

ผู้แ ทนคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานของกองทุน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
นำยประสิทธิ์ นำวิกพล

ผู้แทนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑
๒
๓

นางสาวจุฑมาศ ชำติเกษม ผู้แทน พมจ.นครรำชสีมำ
นางนิภา คงเพชร ผู้แทน พมจ.จังหวัดยโสธร
นางอุทยั พร มหานิล ผู้แทน พมจ.จังหวัดเลย

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นำงสำวนวลจันทร์ เงำประเสริฐ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกองทุน

-๒๒1-

รายชื่อผู้ถอดบทเรยนโครงการต้นแบบระดับภาค
ท่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบ
ระดับประเทศ
ภาคใต้
ลาดับท่
๑
๒

ผู้แ ทนคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานของกองทุน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศำสตรำจำรย์ ขัตติยำ กรรณสูต
นำยอนันต์ ดิสระ

ผู้แทนจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑
๒

นำงสำววิมลรัตน์ ละไม ผู้แทน พมจ.ภูเก็ต
นำงสำวนันทิยำ เรืองจรูญ ผู้แทน พมจ.นครศรีธรรมรำช
นำงสำวจิรัชยำ ศุทธำงกูร ผู้แทน พมจ.สุรำษฎร์ธำนี

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑

นำงสำวจิตตกำญจน์ สุขคง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร

-๒๒2-

รายชื่อผู้ถอดบทเรยนโครงการต้นแบบระดับภาค
ภาคกลาง
ลาดับท่
๑
๒
๓
๔

ผู้แ ทนคณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานของกองทุน ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
รองศำสตร์จำรย์ อภิญญำ เวชยชัย
รองศำสตรำจำรย์ ขัตติยำ กรรณสูต
นำยสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
นำยประสิทธิ์ นำวิกพล

ผู้แทนจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๑
๒

นางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
นางสาวเบญจวรรณ์ อุทโท ผู้แทน พมจ.จังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๑
๒

นำงสำวนวลจันทร์ เงำประเสริฐ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกองทุน
นำงสำวจิตตกำญจน์ สุขคง นักพัฒนำสังคมชำนำญกำร

-๒๒3-

ประมวลภำพกิจกรรม

-๒๒4-

การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับภาค
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ภาคใต้

ภาคเหนือ

-๒๒5-

ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ

ภาคกลาง

-๒๒6-

การลงพื้นท่เพื่อประเมินผลโครงการต้นแบบระดับภาคและถอดบทเรยน
ก่อนการคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับประเทศ ประจาปีี๒๕๖๑
จังหวัดพะเยา

-๒๒7-

จังหวัดแพร่

-๒๒8-

จังหวัดนครราชสมา

-๒๒9-

จังหวัดนครศรธรรมราช

-๒30-

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

-๒๓1-

ภาพกิจกรรมโครงการ
โครงการครอบครัวตัวดีจังหวัดภูเก็ต

-๒๓2-

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
จังหวัดพิษณุโลก

-๒๓3-

โครงการี“ท่านจะมาีเราไปรับีท่านจะกลับีเราไปส่ง
ท่านจะดารงชพแบบพอเพยง”ีจังหวัดยโสธร

-๒๓4-

โครงการีStop Teen Mom จังหวัดชุมพร

-๒๓5-

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหน้สิน
จังหวัดอุทัยธาน

-๒๓6-

โครงการส่งเสริมภาครัฐีภาคธุรกิจีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจังหวัดราชบุร
ด้านการมส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม
(CSR)

