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ตารางการเรียนรู  กลุมท่ี 1 

สี/เวลา 08.30-
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เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข

ปญหาของเด็กและเยาวชน 

เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับ

กิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและ

การนําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ิน    

สร
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ี่ยน
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ียน
รู 

แส
ดง

ทัศ
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ด็ก
แล

ะ

เย
าว

ชน
”  

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

รักบาน

เกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม

  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอยโอกาส 

ฐานท่ี 8 รวม

คิด 

ฐานท่ี 9 รวม

ประสาน 

ฐานท่ี 10 

รวมกําหนด 

 

ฐานท่ี 11 

รวมลงแรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและ

นําใชฐานขอมูลดาน

เด็กและเยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกาชุมชน 

หรือขอบัญญัติทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัด

ระเบียบชุมชน

ใหปลอดภัยตอ

การใช 

แดง เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

สําหรับกิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและ

การนําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา

ของเด็กและเยาวชน 

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชนเพื่อการ

เยียวยา

ชวยเหลือเด็ก

และเยาวชน

ดอยโอกาส 

ฐานท่ี 

8 รวม

คิด 

ฐานท่ี 9 

รวมประสาน 

ฐานท่ี 10 รวม

กําหนด 

 

ฐานท่ี 11 รวมลง

แรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนําใช

ฐานขอมูลดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบ

ชุมชนใหปลอดภัยตอการ

ใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

รักบานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม

  

เขียว เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็ก

และเยาวชน 

เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชน

และการนําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน    เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของ

เด็กและเยาวชน 

เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

สําหรับกิจกรรมสรางสรรค 

ฐานท่ี 8 

รวมคิด 

ฐานท่ี 9 

รวม

ประสาน 

ฐานท่ี 10 

รวม

กําหนด 

 

ฐานท่ี 11 รวม

ลงแรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนํา

ใชฐานขอมูลดานเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชน

ใหปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

รักบาน

เกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สรางการมี

สวนรวม  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็ก

และเยาวชนดอย

โอกาส 

สม เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและ

เยาวชนและการนําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน    เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของ

เด็กและเยาวชน 

เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับ

กิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 12 จัดทําและ

นําใชฐานขอมูลดาน

เด็กและเยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสาร

และประชาสัมพนัธขอมูล

การดําเนินงานดานเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ 

กติกาชุมชน หรือ

ขอบัญญัติทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชน

ใหปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึกรัก

บานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สรางการ

มีสวนรวม  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอย

โอกาส 

ฐานท่ี 8 

รวมคิด 

ฐานท่ี 9 รวม

ประสาน 

ฐาน

ท่ี 10 

รวม

กําห

นด 

 

ฐานท่ี 11 

รวมลงแรง 

น้ําเงิน เมนูที่ 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือ

ขอบัญญัติทองถ่ิน    
เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข

ปญหาของเด็กและเยาวชน 
เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

สําหรับกิจกรรมสรางสรรค 
เมนู 3 เพ่ิมทักษะและสรางการเรียนรูของเด็ก

และเยาวชน 
เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและ

เยาวชนและการนําใช 



ตารางการเรียนรู  กลุมท่ี 2 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ 

กติกาชุมชน หรือ

ขอบัญญัติทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบ

ชุมชนใหปลอดภัยตอการ

ใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึ

กรัก

บานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 สราง

นิสัยการออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมี

กิจกรรมทํา

รวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชนเพื่อ

การเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอยโอกาส 

ฐานท่ี 8 

รวมคิด 

ฐานท่ี 9 รวม

ประสาน 

ฐานท่ี 10 

รวมกําหนด 

 

ฐานท่ี 11 รวม

ลงแรง 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ 

กติกาชุมชน หรือ

ขอบัญญัติทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบ

ชุมชนใหปลอดภัยตอการใช 

สี/เวลา 08.30-

10.30 

10.30-

11.00 

11.00-11.45 11.45-

13.00 

13.00-13.45 13.45-14.30 14.30-15.15 15.15-16.00 16.00-

16.15 

16.15-

17.00 
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เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา

ของเด็กและเยาวชน 
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เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับ

กิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการ

นําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ิน 
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ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึกรัก

บานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิตอาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม

  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรมทํา

รวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอย

โอกาส 

ฐานท่ี 8 รวมคิด ฐาน

ท่ี 9 

รวม

ประ

สาน 

ฐานท่ี 10 

รวมกําหนด 

 

ฐานท่ี 11 รวม

ลงแรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนําใช

ฐานขอมูลดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบ

ชุมชนใหปลอดภัยตอการ

ใช 

แดง เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับ

กิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการ

นําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา

ของเด็กและเยาวชน 

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอย

โอกาส 

ฐานท่ี 8 รวม

คิด 

ฐานท่ี 9 รวม

ประสาน 

ฐานท่ี 10 

รวมกําหนด 

 

ฐานท่ี 11 

รวมลงแรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนําใช

ฐานขอมูลดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชนให

ปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

รักบานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 สราง

นิสัยการออม 

ฐานท่ี 4 

สรางการมี

สวนรวม

  

เขียว เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 
เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและ

การนําใช 

เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน    เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็ก

และเยาวชน 

เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

สําหรับกิจกรรมสรางสรรค 

ฐานท่ี 8 

รวมคิด 

ฐานท่ี 9 

รวม

ประสาน 

ฐานท่ี 10 

รวมกําหนด 

 

ฐานท่ี 11 รวม

ลงแรง 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนํา

ใชฐานขอมูลดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชนให

ปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึกรัก

บานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 สราง

นิสัยการออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอย

โอกาส 

สม เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชน

และการนําใช 
เมนูท่ี 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน    เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็ก

และเยาวชน 

เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับ

กิจกรรมสรางสรรค 

เมนู 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 12 จัดทําและนํา

ใชฐานขอมูลดานเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชน

ใหปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 สราง

จิตสํานึกรักบานเกิด  

  

ฐานท่ี 2 สราง

จิตอาสา 

ฐานท่ี 3 

สราง

นิสัยการ

ฐานท่ี 4 

สรางการมี

สวนรวม

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

ฐานท่ี 6 ชุมชนมีสวน

รวมในการบริจาค

ทรัพยากร เพื่อใหเด็ก

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชน

เพื่อการเยียวยา

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม  



 

 

 

เยาวชน   ออม   สนับสนุน

กิจกรรมของ

เด็กและเยาวชน 

และเยาวชนมีกจิกรรม

ทํารวมกัน 

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอย

โอกาส 

รักบาน

เกิด  

  

น้ําเงิน เมนูที่ 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ิน    
เมน ู1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไข

ปญหาของเด็กและเยาวชน 
เมนู 2การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

สําหรับกิจกรรมสรางสรรค 
เมนู 3 เพ่ิมทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน 
เมนู 4การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชน

และการนําใช 

ฐานท่ี 14 ออกกฎ กติกา

ชุมชน หรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินวา 

ฐานท่ี 15 จัดระเบียบชุมชน

ใหปลอดภัยตอการใช 

ฐานท่ี 1 

สราง

จิตสํานึก

รักบานเกิด  

  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 สราง

นิสัยการออม 

ฐานท่ี 4 สรางการ

มีสวนรวม  

ฐานท่ี 5 การ

บริหารจัดการ

กองทุนท่ี

สนับสนุนกจิกรรม

ของเด็กและ

เยาวชน 

ฐานท่ี 6 ชุมชนมี

สวนรวมในการ

บริจาคทรัพยากร 

เพื่อใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรม

ทํารวมกัน 

ฐานท่ี 7 กองทุน

สวัสดิการชุมชนเพื่อ

การเยียวยา

ชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอยโอกาส 

ฐานท่ี 1 สราง

จิตสํานึกรัก

บานเกิด  

  

ฐานท่ี 2 

สรางจิต

อาสา 

ฐานท่ี 3 

สรางนิสัย

การออม 

ฐานท่ี 4 สราง

การมีสวนรวม  

ฐานท่ี 12 จัดทําและนํา

ใชฐานขอมูลดานเด็ก

และเยาวชน 

ฐานท่ี 13 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและ

เยาวชน 
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ตารางการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางการเรียนรู  กลุมที่ 1 

 ตารางการเรียนรู  กลุมที่ ๒ 
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รายละเอียดชุดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูที่ ๑ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน 

 

 ฐานที่ 1 สรางจิตสาํนึกรักบานเกิด 

 ฐานที่ 2 สรางจิตอาสา 

 ฐานที่ 3 สรางนิสัยการออม 

 ฐานที่ 4 สรางการมีสวนรวม 



~ 5 ~ 

 

 

เมนูที่ ๑ 

การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน 

แนวคิดเมนู 

 มุงเนนการสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อออกแบบและกําหนดทิศทางในการจัดการตนเองภายใต

สถานการณปญหาในพื้นที่ที่มีเปาหมายในการสรางจิตสํานึกรักบานเกิด การสรางจิตอาสา หรืออาสาสมัครเยาวชนที่

ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ อนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการสรางนิสัยการออม ทั้งนี้ 

ผลักดันใหเกิดการจัดตั้งศูนยคลายทุกข เพื่อเปนศูนยกลางในการสรางภูมิความรูเพื่อยุติความรุนแรงแกเด็กและ

ครอบครัว รวมถึงการเฝาระวังภาวะคุกคามที่มาจากการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน และนโยบายของ

รัฐบาลในอนาคต โดยการเชื่อมโยงสถาบันที่เปนองคประกอบโครงสรางทางสังคมในพื้นที่ เชน วัด บาน โรงเรียน รพ.

สต. กลุมอาชีพ กลุมกองทุน แหลงเรียนรู ซึ่งฟนเฟองเหลานี้จะผลักดันใหเกิดการคิดเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือ

กิจกรรมที่เอ้ือตอการจัดการลดปจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ กิจกรรมการเรียนรูในเมนูที่ ๑ ประกอบดวย ๔ 

ฐาน ดังนี้  

  ฐานเรียนรูที่ 1 สรางจิตสาํนึกรักบานเกิด 

  ฐานเรียนรูที่ 2 สรางจิตอาสา 

  ฐานเรียนรูที่ 3 สรางนสิัยการออม 

  ฐานเรียนรูที่ 4 สรางการมีสวนรวม  

 

  

  

 

 เปนการสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมองเห็นคุณคาของภูมิ

ปญญาที่บรรพบุรุษไดสั่งสมไว ซึ่งควรคาแกการอนุรักษและสืบสาน โดยมีผูใหญในชุมชนใหการสงเสริมและสนับสนุน 

รวมถึงเขามามีสวนรวมในการถายทอดองคความรู และการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับเด็กและเยาวชน  

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  1.1 กลุมอนุรักษวัฒนธรรมการทอผากระเหร่ียง  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 

   1.2 เครือขายเยาวชนนกนางนวลจังหวัดชุมพร  

  ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

1.1 กลุมอนุรักษวัฒนธรรมการทอผากระเหร่ียง (องคการบริหารสวนตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก) 

 แนวคิด 

ฐานเรียนรูที่ 1 สรางจิตสํานึกรักบานเกิด 



~ 6 ~ 

 

         จากความเจริญที่เขามาในชุมชน สินคา ของใชอุปโภคบริโภค หาซื้อไดงายทั่วไปตามทองตลาด การแตงการ

แฟชั่นสมัยไดเขามา ทําใหเด็กในชุมชนแตงกายตามแฟชั่นและเกิดความอายที่จะใสชุดเสื้อผากะเหร่ียง รวมถึง

ผูปกครองไมคอยมีเวลาวางในการทอผาทําใหการทอผากะเหร่ียงเร่ิมจะคอยๆ หายไป แกนนํากลุม นางสาวเกศรา 

ดนัยสินทวี จึงเกิดแนวคิดอนุรักษวัฒนธรรมการทอผากะเหร่ียงไมใหสูญหายไป จึงชักชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่

จัดตั้งกลุมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมการทอผากะเหร่ียงข้ึน 
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 การบริหารจัดการ  

         นางสาวเกศรา ดนัยสินทวี นําแนวคิดอนุรักษการทอผากะเหร่ียง ไปประชุมปรึกษากับกลุมสตรีหมูบานและ

ปรึกษากับผูนําชุมชน ผูใหญบานเพื่อของบประมาณดําเนินการและคัดเลือกประธานกลุม รองประธานกลุม 

เลขานุการ กรรมการ แบงหนาที่ทํางาน การดําเนินงานของกลุมแบงคนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมเด็กและเยาวชน 

กลุมเด็กนักเรียนชั้นประถม และกลุมแมบาน ซึ่งมีการแบงหนาที่กันชัดเจน การจัดการงาน กลุมอนุรักษวัฒนธรรม

การทอผากะเหร่ียง แบงหนาที่โดยกลุมแมบานจะเปนครูสอนใหกับกลุมเด็กโตและกลุมเด็กโตจะสอนใหกับกลุมเด็ก

เล็ก  โดยจะมีการรวมกันในวันหยุด รวมกลุมทอผาและทํากิจกรรมตางๆเพื่อใหเกิดความสามัคคีในกลุมและสมาชิกยัง

มีการออมโดยเก็บเงินสมาชิกกลุมคนละ  20 บาทตอเดือน การจัดการขอมูล เด็กและเยาวชนในกลุมมีการจัดทํา

ขอมูลลวดลายการทอผาที่เกิดจาก “ภูมิปญญาทองถ่ิน” โดยเรียนรูจากปูยา ผูเฒาผูแก และเรียนรูจากการจัด

นิทรรศการในพื้นที่ตางๆ ทั้งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากหมูบานอ่ืน โดยนํามาประยุกตใชในการตัดเย็บ ออกแบบให

รวมสมัยตามแฟชั่นบางแตยังคงความเปนกะเหร่ียงไว การจัดการทรัพยากร อุปกรณการถักทอไดจากวสัดุธรรมชาติ

หาไดงายในพื้นที่ สวนใหญจะทําข้ึนเอง ยกเวน ดายที่ใชทอไดจากการซื้อเนื่องจากสะดวกกวาที่จะปลูกเอง   

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

         จากการดําเนินการ เด็ก เยาวชน และผูใหญใหความสนใจและเขามามีสวนรวมจํานวนมาก มีสมาชิกกลุม

ประมาณ 50 คน ผูใหญบานยกศาลาประชุมหมูบาน ที่ตั้งอยูใกลสนามกีฬาใหเปนที่ทําการและรวมกลุมทํากิจกรรม

ทุกวัน ตอนเย็นจะมีสมาชิกกลุม และเด็กในชุมชนมาเลนกีฬาและทํากิจกรรมรวมกันและไดชักชวนกันเขามาเปน

สมาชิกกลุม ผลผลิตที่ไดจากการทอผาสวนใหญจะนําไปไวใชในครอบครัวในแนวคิด “ลดรายจาย” ไมมีแนวคิด

จําหนาย แตมีการนําไปจัดแสดงในงานตางๆ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมการทอผากะเหร่ียง และสรางความภาคภูมิใจใน

บานเกิดใหกับเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 กลุมเยาวชนอนุรักษวัฒนธรรม การทอผากะเหร่ียง เชื่อมโยงกับเมนูที่ 3 ในเร่ืองการเพิ่มทักษะและสรางการ

เรียนรูใหเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการฝกทักษะใหเด็กและเยาวชนไดออกแบบลวดลายที่เปนภูมิปญญา มีการ

จัดการบริหารอยางมีระบบ ตั้งกฎกติกากลุม แบงหนาที่ชัดเจน รวมประสานหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในพื้นที่และนอก

พื้นที่ เชน องคการบริหารสวนตําบลโมโกร พัฒนาชุมชนอําเภอ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน อีกทั้งยังชวยแกปญหาการจับ

กลุมมั่วสุม เสพยาเสพติดในกลุมวัยรุน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ความสําเร็จของกลุมเกิดจาก “แกนนํากลุม” ที่เปนผูที่ทุมเทกับงาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมองเห็น

คุณคาของภูมิปญญาของบรรพบุรุษวา ควรมีการอนุรักษและสืบสานโดยมีเด็กและเยาวชนเปนกําลังหลัก และมีผูนํา

ชุมชนเปนปจจัยของความสําเร็จใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชน โดยการใหความสนับสนุนและใหชาวบานเขามามี

สวนรวมในการดําเนินการตางๆ 

 ปญหาอุปสรรค 

 การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม ซึ่งทางกลุมไดเร่ิมมีการรวมกันระดมเงินออมจากสมาชกิ 

เพื่อนํามาเปนกองทุนของกลุม   
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 บุคลานุกรม  

  นายสมพร โงมขุนทด  นักบริหารงานสาธารณสุข  

     โทรศัพท 089-2384779             

     Email: benya_ben2544@hotmail.com 

  นางสาวเกศรา ดนัยสินทว ี แกนนําแหลง/วิทยากรแหลงเรียนรู  

     โทรศัพท 081-0378859 

1.๒ เครือขายเยาวชน นกนางนวลจังหวัดชุมพร (องคการบริหารสวนตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร) 

 แนวคิด   

         สมาคมประชาสังคมชุมพร (เครือขายสิทธิชุมชนใต) รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 

๘ และองคการบริหารสวนตําบลบานควน สถาบันการศึกษาในอําเภอหลังสวน และอําเภอละแม ไดรวมดําเนินงาน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนผูนําการเปลี่ยนแปลงจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน 25๕๕ 

เพื่อใหมีภาวะผูนํา กลาคิด กลาแสดงออกและแกไขปญหาตางๆ พรอมสนับสนุนใหเยาวชนทํากิจกรรมในพื้นที่การ

สรางสํานึกรักษถ่ิน สํานึกพลเมืองและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ขยายผลกิจกรรมสูโรงเรียนและชุมชน   

จนเกิดการรวมตัวจัดตั้งเปน “กลุมเยาวชนนกนางนวล” ชื่อนกนางนวลสื่อความเปนอิสรเสรีโบยบินดั่งนกนางนวล 

กลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรคและแหลงทรัพยากรที่สําคัญในอาวไทย คือ “แองนางนวล”  

 การบริหารจัดการ 

 การขับเคลื่อนของเครือขายนกนางนวล ไดมีการประชุมเพื่อสรรหาผูนําและเลขาของแตละโรงเรียน เพื่อเปน

แกนประสานงาน ดังนี้ (1) โรงเรียนสวนศรีวิทยา สมาชิกจํานวน 15 คน มีนายไตรรงค จันโอ เปนผูประสานงาน (2) 

โรงเรียนเมืองหลังสวน สมาชิกจํานวน 25 คน มีนายสมรัก อินทรทอง เปนผูประสานงาน (3) โรงเรียนชลธารวิทยา 

สมาชิกจํานวน 15 คน มีนางสาวเอมอร สุขสําราญ เปนผูประสานงาน (4) โรงเรียนสหกรณพัฒนา สมาชิกจํานวน 35 

คน มีเด็กหญิงอาทิตยา โนรีกุล เปนผูประสานงาน และ (5) วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน สมาชิกจํานวน 10 คน มีนาย

ณัฐภัทร คงภักดี เปนผูประสานงาน 

 กลุมเยาวชนจะมีการพบปะประชุมเฉลี่ยสองเดือนตอคร้ังและรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะขีดความสามารถดาน

ตางๆ เชน การรณรงคการจัดเก็บขอมูลศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน การจัดทําสื่ออยางงายๆ ประชุมกลุมเรียนรูนอก

หองเรียน เรียนรูจากประสบการณของผูนํา/แกนนําชุมชนทองถ่ิน การจัดคายและรวมกิจกรรมที่รวมกับชุมชนในพื้นที่

อําเภอละแม อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อหลอหลอมความเปนผูนํา มีสํานึกรักถ่ิน และสํานึกพลเมือง การ

จัดการงาน กิจกรรมของเครือขายมีสามรูปแบบคือ (1) กิจกรรมในโรงเรียนซึ่งจะทําโดยการสนับสนุนจากอาจารยที่

ปรึกษา เชน โรงเรียนสหกรณพัฒนา อ.ละแม ฝกใหเยาวชนเลนหนงัตะลุงและจัดทําสื่อสั้นผานโซเซียลมีเดีย โรงเรียน

ชลธารวิทยา ต.บานควน มีการปลูกผักแปลงเกษตรในโรงเรียน (2) กิจกรรมของเครือขายเยาวชนที่มาพบปะ

แลกเปลี่ยนทํากิจกรรมในชวงวันหยุดและไดรับการสนับสนุนจากผูใหญใจดีไปรวมกิจกรรมรณรงค ประชุม อบรมเชิง

ปฏิบัติการตามจังหวะที่โอกาสเอ้ืออํานวยไมกระทบกับการเรียนปกติ และ (3) กิจกรรมที่รวมกับชุมชนทองถ่ิน เชน 

การจัดรายการวิทยุชุมชนคนละแม การอนุรักษและฟนฟูพันธุกรรมพืชวัดอิฐ (สุวรรณาราม) บานควน การศึกษา

เรียนรู/จัดทําสื่อสวนสมเด็จศรีนรินของโรงเรียนสวนศรีวิทยา การจัดการทรัพยากร ในการจัดกิจกรรมนั้น เด็กและ
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เยาวชนจะไดรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และจากชุมชน หนวยงานตางๆ อาทิ 

สมาคมประชาสังคมชุมพร เปนตน 

รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

  ๑. เกิดกลุมเครือขายเยาวชนนกนางนวลจังหวัดชุมพร โดยมีผูนําเยาวชนที่สามารถจัดกิจกรรม

รณรงคและกิจกรรมดนตรี/การแสดง ไดจํานวน ๗ คน 

  ๒. เกิดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน ไดแก หนังตะลุงเยาวชน โรงเรียนสหกรณพัฒนา อําเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร และสื่อสั้นผานโซเซียลมีเดีย และแปลงอนุรักษและฟนฟูพันธุกรรมพืชวัดอิฐ (สุวรรณาราม) 

ตําบลบานควน    

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

  ๑. มีพี่เลี้ยงและทีมผูใหญใจดีแนะนํา สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมตามความตองการของ

เยาวชนอยางตอเนื่อง 

  ๒. มีการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห ฝกการแสดงออกอยางสรางสรรคและปฏิบัติการรวมกับ

ชุมชนทองถ่ินเปนการหลอหลอมสํานึกรักทองถ่ิน และสํานึกพลเมือง 

 ปญหาอุปสรรค 

  ๑. มีโอกาสและทรัพยากรมาเสริมสรางทักษะการเรียนรูและปฏิบัติการ 

  ๒. การมีพี่เลี้ยงหรือครูที่ปรึกษาที่พรอมสนับสนุนเยาวชนอยางตอเนื่อง  

 บุคลานุกรม  

  นายสมพล ระสุโสะ  ผูประสานงานเครือขาย 

     โทรศัพท 080-6071301  

  นายณัฐภัทร คงภักดี  แกนนําเด็กและเยาวชน 

     โทรศัพท 090-1596980  

  

 

 

 

 การสรางกิจกรรม สรางเวทีหรือการสรางพื้นที่ใหกับเด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถในดาน

ตางๆ ที่จะเปนการชวยเหลือชุมชนและสังคม มุงเนนใหเด็กและเยาวชนรวมทํากิจกรรมที่เปนประโยชน ปลูกฝงใหรูจัก

การเอ้ือเฟอเผื่อแผ การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม เชน การสรางอาสาสมัครเยาวชนรวมทํากิจกรรมชวยเหลือ

ชุมชน ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดตั้งศูนย

คลายทุกขหรือเครือขายเฝาระวังความรุนแรง เพื่อยุติความรุนแรงแกเด็กและครอบครัว  

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  2.1 สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ  

 ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลหนองพลบั อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ฐานเรียนรูที่ 2 สรางจิตอาสา 
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   2.2 ยุววิจัย  

  ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

2.๑ สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ (เทศบาลตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

 แนวคิด 

 จากความตองการของเด็กและเยาวชนในการสรางเวทีเพื่อใหกลุมไดมีพื้นที่แสดงออกทางความคิดเห็น มีสิทธิ 

มีเสียง ในการปกครอง เทศบาลตําบลหนองพลับจึงสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดรวมตัวจัดตั้งกลุมและเกิด

เปน “สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ” โดยมุงใหเด็กใหเห็นความสําคัญของการมีจิตอาสาในการทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกับชุมชนอยางมีสวนรวม ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบตอสังคม 

 การบริหารจัดการ 

 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับ ประกอบไปดวย เด็กและเยาวชนที่อยูในระบบโรงเรียนและผูที่

ขาดโอกาสทางสังคม การจัดการงาน พลังเด็กและเยาวชนรวมประชุมกับสภาผูนํา รวมเก็บขยะแลวนําไปทอดผาปา

ขยะ รวมปนจักรยานไปสรางฝายชะลอน้ํา การจัดการขอมูล สภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองพลับมีการจัดเก็บขอมูล

ดานการสรางจิตอาสากับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ติดเกมในชุมชน โดยใชขอมูลจากการ

สัมภาษณผูปกครอง พบวา สถิติของเด็กและเยาวชนที่เคยติดเกม และเที่ยวเตรในวันหยุด เม่ือมาเขารวมกิจกรรมการ

สรางจิตอาสา เก็บขยะไปทอดผาปา และสรางฝายชะลอน้ํา มีพฤติกรรมดังกลาวลดลงถึงรอยละ 86.5 

  

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 การมีสวนรวมระหวางกลุมคนสูงวัยกับเด็กและเยาวชน รวมกันทํากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธปลูกฝงความ

เปนระเบียบของสังคมที่มีคุณธรรม เด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม และเห็นความสําคัญของการมี

จิตอาสาตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 การมีสวนรวมของกลุมคนในสังคมที่ผานเวทีสภาผูนํา สภาเด็กและเยาวชน สรางกระบวนการเรียนรูทักษะ

ใหเห็นรูปแบบการปกครอง การอยูรวมกันในสังคม กําหนดกฎกติกา การใชชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ผานการประชุม

สภาเด็กและเยาวชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การสรางให “สภาเด็กและเยาวชน” เปนศูนยกลางในการเชื่อมประสานเยาวชนกับผูใหญ ที่สามารถชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยใชขบวนการสรางจิตอาสาเปนเคร่ืองมือในการชวยขัดเกลาพื้นฐาน

ทางสังคม สรางกระบวนการเรียนรู รวมถึงสงเสริมใหเกิดประชาธิปไตยในชุมชน และเกิดการสรางจิตอาสาเพื่อ

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 บุคลานุกรม 

  นายเกรียงไกร ทวีกาญจน   นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองพลับ  

โทรศัพท 081-0150349  
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๒.๒ ยุววิจัย (เทศบาลตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี)   

 แนวคิด 

 ยุววิจัยเมืองเขมราษฎรธานี โครงงานการคืนความรูสูชมุชน การผลิตเอทานอลจากกลอย เนื่องจากกลอยเปน

พืชทองถ่ินที่มีมากในอําเภอเขมราฐ  โดยธรรมชาติของกลอยเปนพืชหัวเชนเดียวกับมันสําปะหลัง ซึ่งเราพบวามัน

สําปะหลังนํามาผลิตเปนเอทานอลได ดังนั้นเราจึงทําการทดสอบการผลิตเอทานอลจากกลอยเพื่อเปรียบเทียบกับมัน

สําปะหลัง เพื่อตองการทราบวา กลอยสามารถผลติเอทานอลไดหรือไม และไดในปริมาณเทาใดเมื่อเปรียบเทียบกับมัน

สําปะหลัง  เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกลอยซึ่งเปนพืชทองถ่ินของอําเภอเขมราฐตอไป ซึ่งนอกจากโครงงานนี้แลวเรายัง

ทําการศึกษาเก่ียวกับกลอยดังนี้ โครงงานฐานวิจัย “กลอย” มี 10 โครงงานดังนี้ 

  • การผลิตเอทานอลจากกลอย 

  • เคร่ืองกําจัดพิษกลอย 

  • การตรวจสอบพิษในหัวกลอย 

  • สารฆาแมลงจากน้ําที่ไดจากกระบวนการกําจัดพิษกลอย 

  • การศึกษาตนทุนในการผลิตกลอยฝานและกลอยตากแหง 

  • การผลิตแปงขนมจากกลอย 

  • กลอยกับวิถีชีวิตชาวอําเภอเขมราฐ 

  • รํากลอย 

  • การตูนเสริมความรูเก่ียวกับกลอย 

  • การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑจากกลอย 

 บุคลานุกรม 

  นายสุรวุฒิ ยุทธชนะ  โทรศัพท 094-4974693   

 

 

 

 

 

 การประหยัดและการออมเงินเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งลักษณะเชนนี้จะ

เกิดข้ึนไดตองไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตเด็กคือ ตองทําใหเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย การสรางนิสัยในการออมจึงเปน

การเรียนรูอยางหนึ่งที่สําคัญตอเด็กและเยาวชน เพราะนอกจากจะทําใหเด็กและเยาวชนรูจักประหยัดและออมเงิน

แลวยังทําใหเด็กรูจักคุณคาของเงิน รูจักการใชเงินอยางมีเหตุผล และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง   

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  ๓.1 ธนาคารเด็กบานดงประโดก 

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ฐานเรียนรูที่ 3 สรางนิสัยการออม 
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   ๓.2 กลุมพุทธศาสนบานเวียง  

  ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง  

 

๓.๑ ธนาคารเด็กบานดงประโดก (องคการบริหารสวนตําบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก)  

 แนวคิด 

 การประหยัดและการออมเงิน เปนกิจกรรมสําคัญที่จะทําใหเกิดความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ และจะทําให

ติดจนเปนนิสัยได จากการทําบอยๆ เปนประจํา ธนาคารเด็กบานดงประโดกตองการสรางนิสัยนี้ตอผูคน โดยเร่ิมแตวัย

เด็ก จึงไดจัดกิจกรรมธนาคารเด็กข้ึนมา และเพื่อเร่ิมการปลูกฝงของเด็กในโรงเรียน จึงขอความรวมมือจากคุณครูให

จัดกิจกรรมนี้ข้ึน และนํามาตอยอดกับธนาคารเด็กบานดงประโดก เราเปรียบเหมือนธนาคารเด็กบานดงประโดกเปน 

กระปองออมสินของหมูบาน เวลามีเงินเหลือก็นําไปฝากธนาคารเด็กบานดงประโดก 

 การบริหารจัดการ 

 มีคณะกรรมการธนาคารเด็ก ทําโดยจิตอาสาไมมีคาตอบแทนใดๆ บุคคลเหลานี้โดยสวนมากจะเปน

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน และสวนผูฝากเงิน ก็จะเปนเด็กและเยาวชนภายในหมูบาน และในการฝากเงินของเด็ก

อายุนอยเกินไป ยังเขียนหนังสือไมได ผูปกครองนําเงินมาฝากในนามของเด็ก ทางกลุมธนาคารเด็กขอใหนําเด็กมาฝาก

เงินดวยทุกคร้ัง เพื่อสรางจิตสํานึก สรางนิสัยที่ดีใหเด็กตั้งแตอายุยังนอย การจัดการงาน คณะกรรมการธนาคารเด็ก

บานดงประโดกไดประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหเด็กและผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ และทางกลุมธนาคารเด็ก

บานดงประโดกจะเปดทาํการเฉพาะวันอาทติย สัปดาหละ 1 คร้ัง การจัดการขอมูล รูปแบบของกิจกรรมทําเรียนแบบ

ธนาคารทุกอยางมีการเขียนแบบใบฝากเงิน - ถอนเงิน มีเจาหนาที่บันทึกขอมูลแยกเปนรายบุคคลเหมือนขอมูลใน

ธนาคารและมีสมุดบัญชีของผูฝาก การจัดการทรัพยากร เงินที่ไดจากการออมของเด็กนําไปฝากธนาคารสวนหนึ่ง 

นําไปใหกองทุนหมูบานกูอีกสวนหนึ่ง และนําดอกเบี้ยที่ไดมาจัดกิจกรรมตอนสิ้นป คือ ใหรางวัลเปนของขวัญสําหรับ

สมาชิกเปนของเลน ของใชเล็กๆนอยและรับประทานอาหารรวมกันดวย 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ธนาคารเด็กบานดงประโดก เปดรับฝากเงินตั้งแต พ.ศ 2547  จนปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 725 คน และมี

จํานวนเงินรวมทั้งหมด 789,550 บาท เด็กที่ฝากเงินคนแรกกับธนาคาร เมื่อป พ.ศ 2547 มีเงินรวม 6,831 บาท และ

เด็กที่ฝากเงิน มียอดเงินฝากมากที่สุด 13,250 บาท ชื่อเด็กชายเปรมชัย ทองมวง ในการจัดกิจกรรมของธนาคารเด็ก

ของบานดงประโดกไดสงผลถึงประชาชนโดยประชาชนขอรวมเปนสมาชิก ทั้งๆที่ไมมีดอกเบี้ย ธนาคารเด็กจึงเปรียบ

เปนเหมือนกระปองออมสินของหมูบาน เงินที่อยูในกระปองออมสินกับเงินที่อยูในกระเปาโอกาสที่จะใชจายก็ยากงาย

ตามกันจึงไดประหยัดและออมเงินไวจายเมื่อมีความจําเปนจริงๆ 

 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

  - ธนาคารเด็กบานดงประโดก เชื่อมโยงกับเมนูที่ 2 ชวยแกปญหาของเด็กและเยาวชนในดานการ

ประหยัดและออมเงิน ใชจายไมฟุมเฟอย เด็กมีสมุดฝากเงินมียอดเงินฝากใหรูใหเห็นสรางใหเกิดความภาคภูมิใจ 
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  - ธนาคารเด็กบานดงประโดก เชื่อมโยงกับเมนูที่ 3 เพิ่มทักษะและเพิ่มการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชน รวมกิจกรรม สรางนิสัยที่ดีในดานการเงิน คือ การประหยัดและออมเงิน เห็นคุณคาของเงิน การออมชวย

แกไขปญหาในดานการเงิน เมื่อมีความจําเปนก็ใชเงินออมซึ่งไมตองไปรบกวนใคร 

  - ธนาคารเด็กบานดงประโดก เชื่อมโยงกับเมนูที่ 5 ธนาคารเด็กมีขอบังคับ มีกติกา ใหเด็กอยูใน

กรอบของธนาคาร มีการเขียนการฝากเงินถอนเงิน มีสมุดฝาก มีกิจกรรมใหรางวัลในบางโอกาส เชน ใหรางวัลกับ

สมาชิกที่ฝากเงินเปนประจําที่ฝากเงินมากที่สุดในรอบป 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ธนาคารเด็กบานดงประโดกเปนปจจัยของการสําเร็จ เปนกลุมที่ทําใหเด็กและเยาวชนรูจักการออมเงินและ

การประหยัดเงิน ผลจากการออมเงินบอยๆคร้ัง ทําใหเปนการปลูกฝงจิตใจของเด็กและเยาวชนภายในชุมชนและมี

คณะทํางานจากกองทุนหมูบานเปนปจจัยของการสําเร็จเห็นความสําคัญของการออมเงินของเด็กและเยาวชน โดยให

ความสนับสนุนโดยบริหารจัดการกลุมใหโดยไมคิดคาใชจาย 

 ปญหาอุปสรรค 

 ธนาคารสามารถเปดบริการใหกับสมาชิกไดละ 1 วัน คือ วันอาทิตย ทําใหสมาชิกไมสะดวกกับการติดตอกับ

ธนาคารโดยเฉพาะในเร่ืองการถอนเงินไปใชเมื่อมีความจําเปน 

 บุคลานุกรม  

  นายมานะ ภูแส  ผูนําชุมชน 

     โทรศัพท 081-5333130  

     ที่อยู 135/1 ม.3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

 

๓.๒ กลุมพุทธศาสนบานเวียง (เทศบาลตําบลลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง) 

 แนวคิด  

 เกิดการเรียนรูในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนมีความประพฤติที่ดีงาม เด็กเยาวชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมชุมชน เกิดความสามัคคีในหมูคณะเขาใจในเร่ืองการเปนพุทธมามะกะที่ดีประกอบศาสนพิธีไดอยางถูกตอง

เกิดความสํานึกในบาป บุญ คุณ โทษ 

 กลุมพุทธศาสนบานเวียง นําโดยพระปลัดชัยวัฒน จันทธัมโม เปนผูริเร่ิมกอตั้ง ใหคําปรึกษาความรูทางดาน

ธรรมะสนับสนุนงบประมาณ ในการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนจัดใหมีการอบรมปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน ปลูกจิตสํานึกรักการอมทรัพยใหรูจัดประหยัดโดยมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยของกลุม

พุทธศาสนบานเวียงข้ึน กลุมพุทธศาสนบานเวียงไดดําเนินงานและกิจกรรม โดยมีการรับสมัครสมาชิก 85 คน จัดทํา

แผนการดําเนินงาน จัดตั้งกฏ กติกา ระเบียบ ภายในกลุม เปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนจากการทํางานของแหลง

เรียนรู ตองการใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวมใหเยาวชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมคิด รวมแกปญหา รวม

พัฒนาชุมชน และเกิดความรักสามัคคีภายในชุมชน นอกจากนี้ประชาชนที่เขารวมและไดรับประโยชน โดยเด็กและ

เยาวชนในชุมชนบานเวียง ไดมีพื้นที่ทํากิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน กลุมพุทธศาสนบานเวียงไดจัดตั้งกลุมเมื่อ 

พ.ศ.2545 ประชุมปรึกษาเยาวชนบานเวียง ผูนําชุมชนผูนําทางศาสนาเพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหา เกิดเปนองค
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ความรูถึงแนวคิดเร่ืองการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน นําไปสูขบวนการแกไขปญหาแบบองครวม รวบรวมเยาวชนในชุมชน 

กอตั้งเปนกลุมเยาวชนพุทธศาสนบานเวียงข้ึน เพื่อทํากิจกรรม ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชน ประชาชน

ในชุมชนมีการตื่นตัวในลักษณะการมีสวนรวมทั้งในตวัผูปกครองผูนําทองถ่ินองคกรทางศาสนา เยาวชนเขาเปนสมาชิก

กลุมเขารวมกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมใหเยาวชนเปนคนดี ป พ.ศ.2556 มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยหรือธนาคาร 

เยาวชนพุทธศาสนข้ึนเพื่อปลูกจิตสํานึกรักการออมทรัพยและจิตสํานึกในการรูจักประหยัด เยาวชนสามารถมีเงินออม

เปนการลดภาระใหกับผูปกครองเพื่อเปนทุนการศึกษาทําใหรูคุณคาของเงิน รูจักประหยัดในการใชจาย ป พ.ศ.2547 

จัดตั้งกลุมเยาวชนที่มีจิตอาสา ใหชื่อวากลุมเยาวชนมดงานข้ึน กลุมมดงานจะมีกิจกรรมชวยเหลืองานชุมชน เชนงาน

ศพ หรืองานอ่ืนๆที่เกิดข้ึนในชุมชน ปลูกจิตสํานึก ในเด็กและเยาวชนรวมเปนจิตอาสาเกิดการทํางานที่เปนกลุมสราง

ความสามัคคีในหมูคณะไดเปนอยางดีรวมถึงการมีสวนรวม ป พ.ศ.2548 ถึงปจจุบัน ไดนําศิลปวัฒนธรรมเปนสิ่งที่

เยาวชนจะตองเรียนรูในสิ่งที่เปนตัวตน ของแตละทองถ่ิน การเรียนรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีถาเปนสิ่งที่

เด็กเยาวชนควรจะอนุรักษสืบสานไว และไดมีกลุมเยาวชนสืบสานดนตรีไทยพื้นเมือง ซึ่งเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง

กลุมเยาวชนพุทธศาสนบานเวียงไดจัดตั้งข้ึนเกิดองคความรูและความชํานาญเก่ียวกับดนตรีไทยพื้นเมือง สรางความ

เพลิดเพลินกับเด็กๆ ปรับสภาพจิตใจของเยาวชนใหมีสมาธิออนโยนเกิดความภูมิใจในการอนุรักษศิลปะทองถ่ิน 

 การบริหารจัดการ  

 การจัดการคน นายสถาพร รัศมีเวียงชัย ประธานกลุมสถาบันการเงินบานเวียงเปนวิทยากรและเปนที่

ปรึกษาของกลุมพุทธศาสนบานเวียง พระปลัดชัยวัฒน จันทธัมโม เปนประธานแหลงเรียนรูกลุมพุทธศาสนบานเวียง

และเปนครูสอนธรรมะของกลุม นายเสนห เมืองมูล เปนวิทยากรประจํากลุมและประชาสัมพันธ นายสมศักดิ์ บุญมาก 

เปนวิทยากรและผูประสานงานกลุม นางสาววริษรา กันทะชุมภู เปนสมาชิกและผูนําในการทํากิจกรรมตางๆของกลุม

พุทธศาสนบานเวียง การจัดการงาน ใชสถานที่วัดเปนจุดรวมตัวของสมาชิกกลุมและเปนจุดเรียนรูรวมกันของกลุม  

และทํางานรวมกันเปนทีมในการชวยเหลือชุมชนในงานตางๆ ที่เกิดข้ึนภายในชุมชน รวมเปนกลุมยอยเปนกลุมออม

ทรัพยภายในกลุมพุทธศาสนโดยศึกษากระบวนการจากสถาบันการเงินบานเวียง และมีประธานสถาบันการเงินบาน

เวียงคอยใหคําปรึกษาในเร่ืองการออม รวมตัวกันทําวัตรเย็นรวมกันที่วัดบานเวียงและศึกษาคําสอนทางศาสนาพุทธ 

เพื่อขัดเกลาจิตใจใหเกิดความสุข และการดําเนินชีวิตตามวิถีพุทธเปนเยาวชนวิถีพุทธ มีการประชาสัมพันธกิจกรรม

ตางๆผานเสียงตามสายหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทราบถึงกิจกรรมที่กลุมทํา การจัดการทรัพยากร 

ทําใหเยาวชนในหมูบานเกิดประสบการณและสามารถทํากิจกรรมตางๆไดดวยกลุมของตนเอง และเมื่อมีกิจกรรมที่

เกิดข้ึนในชุมชนบานเวียง หรืองานในวัดบานเวียง กลุมพุทธศาสนสามารถจัดการอํานวยความสะดวกใหกับกิจกรรม

ตางๆภายในชุมชนได  ปจจุบันการเรียนรูการเปนผูนําของเด็กในกลุม ทําใหกลุมสามารถทํากิจกรรมพรอมกันใน

หลายๆกิจกรรม โดยเกิดการแบงหนาที่ปฏิบัติงานไดภายในกลุมเอง 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

  - ชุมชนไดรับความชวยเหลือและแบงเบาภาระจากกิจกรรมเพื่อชุมชนของเด็กและเยาวชนในกลุม

พุทธศาสนบานเวียง 

  - เด็กและเยาวชนสามารถแบงเวลาเพื่อกิจกรรมของกลุม และเกิดการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

และหางไกลจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาอ่ืนๆ 
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  - เกิดการเรียนรูการออมทรัพยใหเด็กๆรูจักประหยัดอดออม สามารถรูคุณคาของเงินและมีแผนการ

เงินสําหรับตนเองไวเผื่ออนาคต 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

  เมนูที่ ๑ การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน ผูปกครองของเด็กใน

ชุมชนใหการสนับสนุนกิจกรรมและอนุญาตใหบุตรหลานของตนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกลุมพุทธศาสน และมีการ

ประชาสัมพันธโดยชุมชนเพื่อประกาศขาวหรือกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง กลุมพุทธสาสนมีการประชาสัมพันธ

เพื่อใหชุมชนทราบถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนในชุมชน และประชาสัมพันธเพื่อใหชุมชนรูจักกลุมพุทธศาสน และกิจกรรม

ตางๆที่กลุมไดทําทางกลุมพุทธศาสนมีแผนปฏิบัติที่เปนกิจกรรมหลักของกลุมอยางชัดเจนและมีการทํากิจกรรมอยาง

ตอเนื่องมาโดยตลอด และเมนูที่ ๕ การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน เพื่อเฝาระวังปญหาและปองสิทธิของ

เด็กและเยาวชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

  - ผูนํามีความสามารถในการบริหารกลุมและมีความรูทางดานพระพุทธศาสนาทําใหกลุมเปนกลุม

วิถีพุทธและสมาชิกกลุมใหความรวมมือเปนอยางดี 

  - กลุมมีแผนปฏิบัติการชัดเจนและทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดการรวมตัวทํากิจกรรมกัน

อยางพรอมเพรียงและเกิดการขยายตัวของสมาชิกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ในชวงแรกการนําเด็กมารวมกิจกรรมยังไมไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองเด็ก เนื่องจาก 

ผูปกครองยังไมทราบถึงผลการดําเนินกิจกรรมของกลุม และยังไมไวใจบุตรหลานที่จะอนุญาตใหออกจากบานในชวง

เย็นเพื่อไปทํากิจกรรมของกลุม 

  - สมาชิกสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนภายในชุมชน และยังไมสามารถดึงเด็กจากชุมชนขางเคียง

มารวมทํากิจกรรมได 

  - เด็กที่เปนแกนนําสวนใหญเติบโตและออกไปเรียนยังตางถ่ิน จึงขาดผูนําในการทํากิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง จึงทําใหกิจกรรมไมเกิดความตอเนื่อง 

 บุคลานุกรม 

  นายวิทวัส ปนวารินทร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

      โทรศัพท 081-1100300 

 

 

 

   

 มุงเนนใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน เชน เฝาระวังการเกิดโรค ปญหา

สุขภาพ พฤติกรรมเสี่ยง และการดําเนินการปองกัน รักษา และฟนฟูภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งชุมชน

ควรมีสวนรวมในการจัดโครงการ กิจกรรม ฝกอบรมเพิ่มทักษะการสรางเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็กและ

ฐานเรียนรูที่ 4 สรางการมีสวนรวม 
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เยาวชน และเชื่อมโยงสถาบัน บาน วัด โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางในการสืบ

ทอดและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  ๔.1 โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย 

        ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน อําเภอตระการพืชผล จงัหวัดอุบลราชธาน ี

   ๔.2 เยาวชนจิตอาสา เยาวชนสรางสุขกําลัง 3 

           ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 

 

๔.๑ โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย (องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี) 

 แนวคิด  

เนื่องจากโรงเรียนบานโคกนอยมีแนวคิดที่จะสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิต ข้ันตอนการทํานาที่และ

เลี้ยงสัตว อันเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพใหนักเรียนมีวิถีชีวิตามตามแนวทางดานเศรษฐกิจพอเพียง การทํานา

และเลี้ยงสัตวเปนอาชีพดั้งเดิมของบิดา มารดาของเด็กนักเรียนแตปจจุบันอาชีพการทํานาไดเปลี่ยนวิธีการไปมากแลว

มีการจางแรงงานมากข้ึน ลูกเรียนหนังสือเพียงอยางเดียวจบการศึกษาก็ไปรับราชการหรือทํางานบริษัท ในตางจังหวัด 

ไมกลับมาทํานา คร้ันเมื่อมีบุตร ก็จะถูกสงกลับมาอยูในความเลี้ยงดูของบิดา มาดารที่แกชราที่ยังดําเนินอาชีพทํานา

แตนักเรียนรุนใหมไมมีความรูในการทํานาและเลี้ยงสัตว โรงเรียนบานโคกนอยไดปลูกฝงใหเห็นถึงคุณคาของอาชีพทํา

นาเพราะเด็กนักเรียนขาดการเรียนรูในอาชีพอยางดั้งเดิมจึงมีแนวคิดที่จะสงเสริมตอไป  

 การบริหารจัดการ  

 การจัดการคน โรงเรียนบานโคกนอยจึงรวมกับผูนําชุมชน หมูบานนอย บานโคกนอย บานโนนสวาง บาน

โนนยาง องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน ธกส. สาขาตระการพืชผล สถานี

พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นักการเมืองในพื้นที่และประชาชนในการรวมลงแขกทํานา การจัดการงาน วิธีการ

ดําเนินงานของโรงเรียนชาวนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกนอย ผูปกครองนักเรียน คณะครูจะจัดกิจกรรมทํานา

ปลูกขาวตามฤดูกาล (ฝน) เร่ิมตั้งแตกระบวนการไถ หวาน ปกดํา ใสปุย เก่ียวขาว นวดขาวและจัดเก็บผลผลิต จาก

การทํานา เพื่อทํานาเปนอาหารกลางวันของโรงเรียน ในระหวางฤดูทํานาและจะนําหลักสูตรการเลี้ยงสัตวคร่ึงบก คร่ึง

น้ํา (กบ) และการเลี้ยงปลาในบอเลี้ยงปลาสอนเสริมเปนหลักสูตรตอเนื่องซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมหลายปที่ผานมา

การจัดการขอมูล โรงเรียนจัดการฐานขอมูล นักเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนจัดการมี

หลักสูตรชุดความรู โรงเรียนจัดการฐานขอมูลชุมชน การจัดการทรัพยากร มีแปลงนาเนื้อที่ดิน ๑๐ ไร ๓ งาน ๙๒ 

ตารางวา ที่มีผูบริจาคตั้งอยูหมูที่ ๑๑ เปนสถานที่ดําเนินการเปนแหลงเรียนรูและโรงเรียนเครือขายจํานวน 4 แหง 

เปนแหลงเรียนรูในการเลี้ยงสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ําและจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเหมาะสม 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

โรงเรียนชาวนา เปนแหลงวิชาการสงเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืนในดานการเกษตรอินทรียและ

เลี้ยงสัตว ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการเปนองคกรชุมชน ที่มุงสงเสริมการเรียนรูดานการเกษตรอยางยั่งยืน เปนแหลง
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วิชาการและตนแบบ ผลิตตําราเพื่อสงเสริมทางวิชาการ เปนสถานีทดลองทางดานการเกษตร ดวยความรวมมือของ

ชุมชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ภาวการณเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกนอย ผูนําชุมชน โดยไดรับการ

สนับสนุนของคณะครูโรงเรียนบานโคกนอย คณะผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชนหมูที่ 

7,8,9,11 ผูใจบุญ (ผูปกครอง) บริจาคที่ดินใหกับทางโรงเรียนเปนสถานที่ดําเนินการ และไดรับการสงเสริมจากองคกร

ในชุมชน โรงเรียนในเครือขาย องคการบริหารสวนตําบลโคกจาน และสวนราชการตางๆ 

 ปญหาอุปสรรค 

ฤดูกาล เปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหไดรับการจัดการเรียนรู เนื่องจากจะดําเนินการไดตอเมื่อเปนฤดูฝน

เทานั้น น้ําที่ขุดสระเลี้ยงปลาไมเพียงพอที่จะปลูกขาวหนาแลง 

 บุคลานุกรม  

  นายสุริยนั  จันจุต ิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกนอย  

     โทรศัพท 088-1323259        

     โรงเรียนบานโคกนอย ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี

 

๔.๒ เยาวชนจิตอาสา เยาวชนสรางสุขกําลัง 3 (องคการบริหารสวนตําบลแวง อําเภอแวง จงัหวัดนราธิวาส)  

 แนวคิด 

สภาพสังคมที่ย่ําแยยาเสพติดระบาดปญหาการวางงานเยาวชนใชเวลาวางอยางไมเกิดประโยชนและหางไกล

จากศาสนา เยาวชนกลุมหนึ่งมีแนวคิดอยากจะรวมกลุมเยาวชนในพื้นที่ใหมีกิจกรรมทํารวมกันโดยอาศัยหลักคุณธรรม

ทางศาสนาเปนที่ตั้งและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอยางเนิ่นนานตอมาเยาวชนหลายคนสนใจเขามารวมทํากิจกรรม

และไดทําการจัดตั้งกลุมอยางเปนทางการชื่อกลุม “จิตอาสาดารุลอิควาน”และไดมีโอกาสรวมงานกับทางองคกรตางๆ

และภาคชุมชน 

 เมื่อป พ.ศ.2556 หลังจากเขารวมโครงการตางๆ ไดจุดประกายทําใหทางกลุมมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง 

และมีกิจกรรมเกิดข้ึนมากมาย อาทิเชน การจัดคายเยาวชน เพื่อหาเครือขายภายในหมูบานมารวมทํากิจกรรมโดย

รวมกับทาง องคการบริหารสวนตําบลแวง และชุมชน ในนามของเยาวชนจิตอาสาดารุลอิควาน ตอมาพอมีการ

รวมกลุมกันกิจกรรมก็เกิดข้ึนมาอยางตอเนื่อง มีการเสนอจัดโครงการตางๆ เชน กิจกรรมอบรมการทํานาและตัดผม 

และไดมีโอกาส เขารวมกับทางองคกรภาคชุมชนเขารวมชวยเหลือโครงการ เยี่ยมบานผูพิการ ครอบครัวสามวัย และ 

ผูสูงอายุ และทางกลุมไดมีขอตกลงตางๆ โดยจะตองมาประชุมกัน เดือนละหนึ่งคร้ังเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และวางแผนงานในกิจกรรมคร้ังตอไป หลังจากไดรับการอบรมการตัดผม ทางกลุมก็ไดคิดกิจกรรมลงพื้นที่ตัดผมใหกับ

เด็กนักเรียนโรงเรียนตาดีกาและรวมทํากิจกรรม นันทนาการ วาดภาพระบายสี และรวมเลนเกมกับนองๆ  

 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ตัวแทนเยาวชนจํานวน 3 คน ของกลุมเยาวชนจิตอาสาดารุลอิควาน เขารวมกับ

กิจกรรมคายรวมพลังเยาวชน คนทองถ่ิน ณ โรงเรียนปาแดงวิทยา ตําบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดชียงราย ทําใหกลุม

เกิดเครือขายในการทํากิจกรรมกับเยาวชนในพื้นที่ภาคอ่ืนๆ และภาคใตตอนลาง และไดนําเสนอโครงการตางๆและ
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แนวคิดตางๆใหกับทางกลุม และ เปลี่ยนชื่อจาก เยาวชนจิตอาสาดารุลอิควาน เปน เยาวชนสรางสุขกําลัง 3 และเกิด

กลุมเยาวชนเพิ่มข้ึนเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนตําบล เชน กลุมเยาวชนอนุรักษตนน้ํา เปนตน ผลจากการดําเนินกิจกรรม

ของ กลุมเยาวชนสรางสุขกําลัง 3 องคการบริหารสวนตําบลแวงจึงจัดตั้งใหกลุมเปนแหลงเรียนรูดานการพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต และไดรับโอกาสเปนแมขายดานเด็กเยาวชนในพื้นสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตอีกดวย  

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน มีการแตงตั้งคณะทํางานในแตละงานและมีการประชุมทุกคร้ังในการทํางานรวมไปถึงการ

แตงตั้งคณะทํางานในแตละแหลงของแหลงเรียนรู มีการเสริมสรางบทบาทเพื่อใหรูจักบทบาทหนาที่ของเยาวชนจิต

อาสา การจัดการงาน กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาก็จะเปนเด็กและเยาวชนมีคณะทํางานดานเด็ก

และเยาวชนทุกภาคสวน สมาชิกที่เขารวมตางก็มาดวยการสมัครใจเปนเด็กในระบบและนอกระบบ รวมถึงนักศึกษาที่

กําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อมาทํากิจกรรมจิตอาสาใหกับชุมชนทองถ่ินนาอยู การจัดการขอมูล มีการจัดการ

ขอมูลใชทําขอมูลแหลงเรียนรูในตําบลเก่ียวกับเยาวชนจติอาสา มีฐานขอมูลเด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบ มี

แฟมขอมูลสมาชิกกลุมเยาวชนจิตอาสาทุกคน ขอมูลจากประสบการณจริงของสังคมนํามาบูรณาการใหเขากับการ

ดําเนินงานของกลุมเยาวชนจิตอาสา การจัดการทรัพยากร การดําเนินงานการจัดการทรัพยากรคือ การจัดการ

ทรัพยากรใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการทํางาน ในกลุมของเยาวชนจิตอาสา การจัดการทรัพยากร

นั้นจะเนนในดานการจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากมนุษยและธรรมชาตินั้นเปนของคูกัน 

ซ่ึงไมสามารถแยกออกจากกันได ดังนั้นการจัดการทรัพยากรจึงตองจัดการไปอยางพรอมเพรียงกันทั้ง 2 ดาน เพื่อให

เกิดความสมดุลของมนุษยและธรรมชาติ ทางกลุมเยาวชนจิตอาสาไดมีการไดมีการตระหนักในเร่ืองนี้เปนหลักจึงไดมี

การประชุม วางแผน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในเชิงรูปแบบอนุรักษ ชวยเหลือ ในเร่ืองตางๆ ไมวาจะเปน

การอนุรักษตนน้ํา การชวยเหลือน้ําทวม ซึ่งในการทํางานในแตละคร้ังทางเยาวชนจิตอาสาไดมีการประชุมวางแผน

กอนการทํางานทุกคร้ัง และไดแบงคณะทํางานเพื่อจัดการระบบทีมงานใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน เมื่อได

คณะทํางานแลวก็ไดมีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในเชิงอนุรักษ และตอนนี้ไดมีการอนุรักษตนน้ํา

บานกรือซอ เนื่องจากตนน้ําบานกรือซอเปนตนน้ําหลักที่มีความสําคัญตอประชาชนทั้ง 2 หมูบาน ทั้งบานกรือซอและ

บานเจะเหม ซึ่งลอเลี้ยงชีวิตหลายพันชีวิตมาเปนเวลาเนินนาน แต ณ ปจจุบันสภาพตนน้ํามีสภาพที่ย่ําแยกวาเดิม ทาง

กลุมเยาวชนจิตอาสาจึงไดมีการเขาไปอนุรักษ ฟนฟู ตนน้ํา เพื่อพี่นองประชาชนทั้ง 2 หมูบานและอีกหลายๆชีวิตที่

เก่ียวของกับแหลงน้ําแหงนี้ เพื่อที่จะสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําแหงนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อลูกหลาน

ในอนาคต ในการอนุรักษตนน้ํานั้น ทางกลุมไดมีการกําจัดวัชพืชที่เปนสาเหตุหลักของการทําใหแหลงน้ํามีสภาพย่ําแย 

สวนใหญพืชที่ทําใหแหลงน้ําย่ําแย ไดแก พืชจําพวกสาหรายเปนหลัก เนื่องจากสาหรายไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ทั่วแหลงตนน้ํา จึงทําใหแหลงน้ําเสียความสมดุล จึงเปนที่มาในการอนุรักษตนน้ํา ของเยาวชนจิตอาสาและเปนการ

จัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติภายในตัวไดอยางลงตัว 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

ไดเยาวชนจิตอาสามาพัฒนาและขับเคลื่อนพลังเยาวชนในพื้นที่ใหมีบทบาทมากยิ่งข้ึนเกิดการรวมตัวกันของ

เยาวชนในพื้นที่เพื่อมาทําความดีสรางจิตสํานึกกับเยาวชนใหเกิดการรักบานเกิด เยาวชนไดและเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของตนเองและเปนตนแบบเยาวชนที่ดีเพื่อใหพื้นที่อ่ืนๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการในการทํางานและการรวม
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ทีมเกิดความภาคภูมิใจของชุมชนในพื้นที่รวมถึงสรางเยาวชนที่ดีใหกับสังคม เยาวชนหางไกลจากยาเสพติดและ

อบายมุขตางๆและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเยาวชนไดรับรายไดจากการออกไปแสดงอานาซีดกุมปงและได

เครือขายเยาวชนจากตางพื้นที ่และไดรับโอกาสเขารวมโครงการตางๆจากทาง สสส. และองคกรอ่ืนๆ 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 จากการดําเนินงานกลุมเยาวชนจิตอาสาทําใหเยาวชนรูจักชวยเหลือสังคม สํานึกรักบานเกิด สรางคุณคา

ใหกับตัวเอง เปนที่ยอมรับของชุมชน เปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆไมวาจะเปน

กิจกรรมที่ผูใหญทํา เด็กทําผูใหญหนุน การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในหมูบาน การสรางงาน สรางอาชีพควบคู

กับหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยเอาสาสนาเปนที่ตั้ง มีการจัดตั้งกองทุนสําหรับดําเนินงานดานกิจกรรมเยาวชน เชน

กองทุนเพื่อดําเนินพัฒนาทักษะอนาชีดกุมปง กองทุนกีรออาตีศรัทธา มีการเพิ่มทักษะการเรียนรูเร่ืองเด็กและเยาวชน 

ไมวาจะเปนคายเยาวชนรุนใหมหางไกลยาเสพติด การเรียนรูทักษะอนาชีดกุมปงจากแหลงตางๆ การเพิ่มทักษะดาน

การเปนผูนํา ดานจิตอาสา เราทําได มีเวลาแลกเปลี่ยนกันเดือนละคร้ังและลงพื้นที่เดือนละคร้ัง เพื่อสรางทักษะการ

เปนผูนํา ผูใหมากกวาผูรับ มีการพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชน ทั้งจากฐานขอมูลโรงเรียนในระบบ โรงเรียน

นอกระบบและ จปฐ. มีการกําหนดกติกาในการอยูรวมกันในสังคมเปนการสรางวินัย โดยเฉพาะเร่ืองการตรงตอเวลา 

ทั้งดานผูบริหารทองถ่ินไดใหความสําคัญเร่ืองเด็กและเยาวชนเปนอยางมากและบรรลุแผนงานดานเด็กและเยาวชนใน

ขอบัญญัติหลายๆกิจกรรม เพื่อสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีในสังคม 

 ปญหาอุปสรรค 

วันและเวลาในการนัดทํากิจกรรมเนื่องจากมีเด็กในระบบและนอกระบบรวมอยูดวย เยาวชนเขินอายไมคอย

มีความมั่นในในตัวเองไมคอยกลาแสดงออก เยาวชนไมเขาใจในจิตอาสากิจกรรมที่กําลังจะดําเนินการตองอธิบายและ

ทําความขาใจอยางละเอียด 

 บุคลานุกรม  

  นายอาซือมิง เจะอุเซ็ง  โทรศัพท 081-2746536  

      ที่อยู ๕๔/๑ ม.๖ ต.กายูคละ อ.แวง จ.นราธวิาส  

      Email; aseming@gmail.com 

  นายสุเทพ มูซอ   โทรศัพท 085-6883585  

      ที่อยู ๒๙๒/๔ ม.๖ ต.แวง อ.แวง จ.นราธิวาส  

 

 

 

mailto:aseming@gmail.com
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รายละเอียดชุดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูที่ ๒ 

การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสาํหรับกิจกรรมสรางสรรค 

 

 ฐานท่ี ๕ การบริหารจัดการกองทุนท่ีสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและ

เยาวชน 

 ฐานท่ี ๖ ชุมชนมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยากร เพ่ือใหเด็กและ

เยาวชนมีกิจกรรมทํารวมกัน 

 ฐานท่ี ๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการเยียวยาชวยเหลือเด็กและ

เยาวชนดอยโอกาส  
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เมนูที่ ๒ 

การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับกิจกรรมสรางสรรค 

แนวคิดเมนู 

 กองทุนและสวัสดิการเปรียบเสมือนน้ํามันหลอลื่นในการขับเคลื่อนใหกิจกรรม โครงการรวมถึงการพัฒนาเชิง

นโยบายไดเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยยึดการจัดกิจกรรมสรางสรรคของเด็กและเยาวชน และการชวยเหลือ

เยียวยา สงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ขัดสน ดอยโอกาส ยากจน และพิการ โดยการสนับสนุนหรือมีสวนรวมในการ

บริจาคและชวยเหลือเงินทุน อุปกรณ ทรัพยากรรวมถึงบุคลากรเพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมการ

เรียนรูในเมนูที่ ๒ ประกอบดวย ๓ ฐาน ดังนี้  

  ฐานเรียนรูที่ ๕ การบริหารจัดการกองทุนที่สนับสนนุกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

  ฐานเรียนรูที่ ๖ ชุมชนมสีวนรวมในการบริจาคทรัพยากร เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทํา

รวมกัน  

  ฐานเรียนรูที่ ๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อการเยียวยาชวยเหลอืเด็กและเยาวชนดอยโอกาส 

 

   

  

  

 ชุมชน องคกร หรือหนวยงานตางๆ ในชุมชนจัดใหมีกองทุนหรือสวัสดิการชุมชนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม

สรางสรรคของเด็กและเยาวชน รวมถึงผลักดันใหกองทุนและการจัดสวัสดิการชุมชนขยายครอบคลุมกิจกรรม

สรางสรรคของเด็กและเยาวชน 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

   ๕.1 รายงานผลการวิจัยสวัสดกิารสังคมเพื่อเด็กและเยาวชน 

       กรณ ี: องคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  

      องคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  ๕.2 ชมรม To Be Number One กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้าํอาง   

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลน้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

๕.๑ รายงานผลการวิจัยสวัสดิการสังคมเพ่ือเด็กและเยาวชน กรณี องคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา อําเภอ

เวียงชัย จังหวัดเชียงราย และองคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 แนวคิดและผลการศึกษา 

ฐานที่ ๕ การบริหารจัดการกองทุนที่สนับสนุนกิจกรรมของเดก็และเยาวชน 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและสังเคราะหองคความรูที่เก่ียวของกับรูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการ

สังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชน เพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสําหรับกลุมเด็กและเยาวชน และเพื่อนํารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคม

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนไปทดลองปฏิบัติการ การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการสังเคราะห

งานวิจัยและวิทยานิพนธและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม

สําหรับกลุมเด็กและเยาวชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ ซึ่ง

เปนการจัดสวัสดิการสังคมที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในสังคม โดยบูรณาการเขากับภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยากรในทองถ่ิน และวัฒนธรรมทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําหนาที่เปนผูสนับสนุนและผูอํานวย

ความสะดวก สําหรับวิธีการจัดสวัสดิการสังคมแบงไดเปน 8 ข้ันตอน ไดแก  

  ข้ันตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลชุมชนและสภาพปญหาของกลุมเด็กและเยาวชน  

  ข้ันตอนที่ 2 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของภาคีตางๆ  

  ข้ันตอนที่ 3 การรวมกันวางแผนการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชน  

  ข้ันตอนที่ 4 การระดมทุนและทรัพยากรตางๆ  

  ข้ันตอนที่ 5 การนําแผนงาน กิจกรรม และโครงการตางๆ ไปสูการปฏิบัติ  

  ข้ันตอนที่ 6 การสรางกลไกในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการ เชน เครือขายเด็กและเยาวชน  

  ข้ันตอนที่ 7 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและ

       เยาวชน  

  ข้ันตอนที่ 8 การใหขอมูลปอนกลับ 

 ผลจากการทดลองกิจกรรมการจัดสวัสดิการสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบล

ชัยเกษม อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 กิจกรรมในการทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน

ตําบลชัยเกษมประกอบไปดวยกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการทําพริกแกง กิจกรรมการทําพรมเช็ด

เทา (กิจกรรมสําหรับเด็กโตและเยาวชน) และกิจกรรมการเลานิทานและนิทานหุนเชิด (กิจกรรมสําหรับเด็กเล็กของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลชัยเกษม) จากการทดลองกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลชัย

เกษม พบวา กิจกรรมที่นํามาใชในการทดลองการจัดสวัสดิการสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ 

มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรในทองถ่ินมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการสําหรับเด็กและเยาวชน 

นอกจากนี้ คนในชุมชนตางใหความรวมมือรวมใจในการจัดกิจกรรมอีกทั้งยังสามารถสอดแทรกเร่ืองของคุณธรรมและ

จริยธรรมลงไปในกิจกรรมไดดวย  

 ปจจัยสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลชัยเกษม 

ไดแก  

  1) วิสัยทัศนของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีตองานดานสวัสดิการสังคม ไมวาจะเปน

นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารโรงเรียน รวมถึงผูนําชาวบานกลุมตางๆ ที่

ใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชัย

เกษมมีลักษณะจากลางข้ึนบน (Bottom-Up Policy) 
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  2) งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จัดสรรใหกับสวัสดิการทางดานการศึกษา

คอนขางมาก 

  3) พันธมิตรทางสังคมหรือหุนสวนทางสังคม (Social Partnership) ในการจัดสวัสดิการสังคม

สําหรับกลุมเด็กและเยาวชน ไดแก ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 28 จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลชัยเกษม คณะครูอาจารยจากโรงเรียนตางๆ ในพื้นที่ สถาบันศาสนาหรือวัดในพื้นที่ 

  4) ทุนทางสังคมที่มีอยูในทองถ่ิน อันไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน สถาบันศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรมในทองถ่ิน ซึ่งสามารถนํามาถายทอดใหกับเด็กและเยาวชนรุนหลังได นับวาเปนการอนุรักษและสืบสานภูมิ

ปญญา ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินไมใหสูญหายไป อีกทั้งยังสามารถนํามาพัฒนาสูการสรางรายไดใหแกตนเอง

และครอบครัวไดตอไป 

  5) ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชนในการจดักิจกรรม  

 

 

 ปจจัยอุปสรรคหรือขอจํากัดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน

ตําบลชัยเกษม ไดแก 

  1) สภาพทางภูมิศาสตรของตําบลชัยเกษม ที่มีลักษณะเปนแนวยาวขนานไปกับถนนเพชรเกษม 

และบานของประชาชนอยูหางไกลกัน 

  2) กิจกรรมหรือสวัสดิการสังคมที่จะจัดใหกับกลุมเด็กและเยาวชนจะตองถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาแผนงานหรือโครงการดังกลาวไมปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณก็มิสามารถ

ดําเนินการใดๆ ไดเลย 

  3) ขอจํากัดในเร่ืองของสถานที่จัดกิจกรรม เพราะองคการบริหารสวนตําบลยังมิไดมีการจัดตั้ง

ศูนยกลางที่จะทํางานดานสวัสดิการเด็กและเยาวชนของตําบล และการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนในตําบลถาจะ

รวมตัวกันที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลก็จะทําใหเด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งประสบความยากลําบากในการ

เดินทาง 

  4) ขอจํากัดเร่ืองของเวลาของกลุมเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนจะตองเรียนหนังสือ กิจกรรมที่

ตองการใหเด็กและเยาชนมารวมตัวกันจําเปนจะตองใชเวลาวางของเด็กและเยาวชนทีว่างตรงกันก็จะเปนชวงเวลาเย็น

หรือวันหยุดเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดราชการ เปนตน 

  5) ขอจํากัดทางดานงบประมาณและบุคลากรของรัฐบาลที่ไมเพียงพอ 

 ผลจากการทดลองกิจกรรมการจัดสวัสดิการสาํหรับกลุมเด็กและเยาวชนของ องคการบริหารสวนตําบล

ดอนศิลา อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 กิจกรรมในการทดลองรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนศิลา ประกอบไปดวยกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมการทําโคมลอย (กิจกรรมสําหรับเด็กโต

และเยาวชน) กิจกรรมการเลาคาวหรือการเลานิทานพื้นบาน (กิจกรรมสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจอ

เจริญ) และกิจกรรมการเลนเคร่ืองดนตรีพื้นบาน (กิจกรรมสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจอเจริญ) จาก

การทดลองกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา พบวา กิจกรรมที่นํามาใชในการ



~ 21 ~ 

 

ทดลองการจัดสวัสดิการสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนมีความเหมาะสมกับพื้นที่ มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน และ

ทรัพยากรในทองถ่ินมาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมสวัสดิการสําหรับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้คนในชุมชนตางให

ความรวมมือรวมใจในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรมลงไปในกิจกรรมได

ดวย  

 ปจจัยสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา 

ไดแก 

  1) กลไกการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กและเยาวชนของตําบลดอนศิลามีอยูหลาย

ประการ ไดแก กลุมเครือขายสภาเด็กและเยาวชนตําบลดอนศิลา ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยบริการทางสังคมแบบมี

สวนรวม 

  2) การมีพันธมิตรทางสังคมหรือหุนสวนทางสังคม (Social Partnership) ในการจัดสวัสดิการสังคม

สําหรับกลุมเด็กและเยาวชน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดอนศิลามีพันธมิตรที่จะคอยใหการ

สนับสนุนพันธกิจทางดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูหลายหนวยงาน ไดแก ศูนยพัฒนา

สังคมหนวยที่ 12 จังหวัดเชียงราย กลุมผูสูงอายุ คณะแพทยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ตํารวจตระเวน

ชายแดน องคกรพัฒนาเอกชน (NGO’s) อยาง INN สถาบันศาสนาหรือวัดในพื้นที ่

  3) ทุนทางสังคมที่มีอยูในทองถ่ินอยางมากมาย อันไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน สถาบัน ศาสนา 

ประเพณีและวัฒนธรรมในทองถ่ิน ซึ่งสามารถนํามาถายทอดใหกับเด็กและเยาวชนรุนหลังได นับวาเปนการอนุรักษ

และสืบสานภูมิปญญา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ินไมใหสูญหายไป อีกทั้งยังสามารถนํามาพัฒนาสูการสราง

รายไดใหแกตนเองและครอบครัวไดตอไป ดังตัวอยางของกิจกรรมการทําโคมลอย เปนตน 

  4) ความรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรม ไมวาจะเปนผูสูงอายุปราชญชาวบาน 

และที่สําคัญคือ “เด็กและเยาวชน” จากทุกหมูบานที่มาเขารวมกิจกรรมกันเปนจํานวนมาก รวมถึงการมีจิตอาสาของ

ปราชญชาวบานทุกทานที่เต็มใจมารวมกิจกรรม 

  5) ทรัพยากรที่จะนํามาใชในการจัดกิจกรรมสามารถหาไดงายในทองถ่ิน และทรัพยากรบางอยางไม

ตองซ้ือ แตเปนเศษของเหลือใชที่สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมได เชน เศษข้ีเทียนพรรษาจากวัดตางๆ 

หรือไมไผทําโครงของโคมลอยที่หาไดในชุมชน หรือของที่ชาวบานมาทําบุญที่วัดสามารถนํามาใชเปนของรางวัลใหเด็ก

และเยาวชนได เปนตน 

  6) สภาพทางภูมิศาสตร การตั้งบานเรือนของคนในตําบลดอนศิลาที่มีลักษณะอยูกันเปนกลุมๆและ

ใกลเคียงกัน จึงทําใหการเดินทางมารวมกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสะดวก อีกทั้งยังมีศูนยกลางที่เด็กและเยาวชน

สามารถมารวมตัวกันได คือ องคการบริหารสวนตําบลดอนศิลา ศูนยบริการทางสังคมแบบมีสวนรวมและศูนยการ

เรียนรูชุมชน 

 ปจจัยอุปสรรคหรือขอจํากัดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับกลุมเด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนศิลา ไดแก 

  1) กิจกรรมหรือสวัสดิการสังคมที่จะจัดใหกับกลุมเด็กและเยาวชนจะตองถูกบรรจุอยูในแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาแผนงานหรือโครงการดังกลาวไมปรากฏอยูในขอบัญญัติงบประมาณก็มิสามารถ

ดําเนินการใดๆ ไดเลย 
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  2) ขอจํากัดในเร่ืองเร่ืองของเวลาของกลุมเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนจะตองเรียน

หนังสือ กิจกรรมที่ตองการใหเด็กและเยาชนมารวมตัวกันจําเปนจะตองพิจารณาถึงชวงเวลาที่เด็กและเยาวชนจะตอง

เรียนหนังสือดวยซึ่งเวลาวางของเด็กและเยาวชนที่วางตรงกันก็จะเปนชวงเวลาเย็น หรือวันหยุดเสาร-อาทิตย หรือ

วันหยุดราชการ เปนตน 

  3) ขอจํากัดทางดานงบประมาณของรัฐบาลที่ไมเพียงพอ 

  4) ขอจํากัดทางดานบุคลากรของรัฐที่ไมเพียงพอ การจัดสวัสดิการสังคมจําเปนจะตองมีเจาหนาที่

ของรัฐที่มีความรูความสามารถทางดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมมาปฏิบัติหนาที่นี้โดยตรง โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐบาลทองถ่ินในตําแหนงนักพัฒนาชุมชนหรือนักสังคมสงเคราะหประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินแต

ละแหง 

  5) ทัศนคติของเด็กและเยาวชน (รวมถึงชาวบาน) มักจะมองสวัสดิการสังคมเปนเร่ืองของการ

จายเงินใหเปนหลัก การจะใหเด็กและเยาวชน (รวมถึงชาวบาน) มารวมทํากิจกรรมบางคร้ังจะตองมีการจายเงินใหกับ

ผูเขารวมทํากิจกรรม วิทยากรและผูเขารวมตองจายเงินใหซึ่งขาดการมองในมิติของจิตใจ การเขารวมกิจกรรมดวย

ความเต็มใจ เด็กและเยาวชนจะทําอะไรก็คาดหวังวาจะตองไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล

ดอนศิลา เปนหลัก 

  6) วิสัยทัศนของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล วาจะเนนไปทางดานใด สวนใหญแลวนโยบาย

การพัฒนาตําบลมักจะเปนนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคเปนหลัก เพราะเห็นผลลัพธที่เปน

รูปธรรมชัดเจน แตกตางจากงานดานการพัฒนาคนและสวัสดิการสังคมที่ตองใชเวลาจึงจะเห็นผลของการพัฒนา ถา

วิสัยทัศนของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไมใหความสําคัญกับงานดานสวัสดิการสังคม ผูปฏิบัติงานก็ไมสามารถ

ปฏิบัติไดเชนกัน 

 บุคลานุกรม 

  อาจารยสมศักดิ์ อมรสิริพงศ  อาจารยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

      มหาวิทยาลยัมหิดล  

      โทรศัพท 085-2515126 

      Email; somsak.amo@mahidol.ac.th 

๕.๒ ชมรม To Be Number One กลุมเยาวชนชุมชนตําบลนํ้าอาง (องคการบริหารสวนตําบลนํ้าอาง อําเภอ 

ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ) 

 แนวคิด 

 ชุมชนตําบลน้ําอางเปนชุมชนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดในฐานะเยาวชนในชุมชน จึงถือวา

เปนภารกิจสําคัญที่จะตองมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันของเยาวชน 

เพื่อมีสวนรวมในการทํากิจกรรมใดๆ เพื่อการปกปองชุมชนใหปลอดสารเสพติดโดยในระยะแรกใชสถานที่ในการรวม

พลังเยาวชนโดยอาศัยวัด มีพระสงฆ “หลวงพี่ดิน” เปนศูนยรวมใจของเยาวชนในการทํากิจกรรมตางๆ จนในป  2547 

ดวยพระบารมีของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทําใหเราไดรูจักโครงการ TO BE 

NUMBER ONE และไดนอมนําโครงการดังกลาวมาเปนแนวทางในการทํางานเพื่อชวยเหลือเยาวชนและชุมชนน้ําอาง

จนทุกวันนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางจัดตั้งข้ึนในป  2547  ดําเนินการโดย 

mailto:somsak.amo@mahidol.ac.th
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เยาวชนเพื่อเยาวชนตามคําขวัญ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ภายใตการดูแลของชมรม TO BE NUMBER ONE 

กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางมีที่ปรึกษาชมรมเปนผูดูแลใหคําปรึกษาในดานตางๆ ในป 2552 ชมรม TO BE 

NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางเปนตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถเขารวมการประกวดระดับภาคเหนือ ในป 

2553 ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้าํอางเปนตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถเขารวมการประกวด

ระดับภาคเหนือ ในป 2554 ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางเปนตัวแทนจังหวัด

อุตรดิตถเขารวมการประกวดระดับภาคเหนือ ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนระดับภาคเหนือเขารวมการประกวด

ระดับประเทศ ในป 2555 ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้าํอางเปนตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ

เขารวมการประกวดระดับภาคเหนือ ในประเภท ชมรม TO NUMBER ONE ชุมชนภูมิภาค(ภูมิภาค) ดีเดน รักษา

ระดับเงินปที่ 1 ระดับภาค 

 การบริหารจัดการ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางจัดใหมีการรณรงคเชิญชวนใหเยาวชนและ

ประชาชนชุมชนตําบลน้ําอางทุกคนเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในป 2556 มีสมาชิกทั้งสิ้น 1036 คน คิดเปน

รอยละ 97.5 แตการมีสวนรวมยังไมทั่วถึง ดังนั้นชมรมจึงมีนโยบายในการสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมใหทั่วถึงมาก

ยิ่งข้ึน  โดยการจัดกิจกรรมตามความตองการของสมาชิกใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกิจกรรมสรางสรรคที่เปน

การจูงใจใหเยาวชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะเยาวชนกลุม

เสี่ยงในพื้นที่ตําบลน้ําอาง การดําเนินงานเพื่อการณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน  

โดยยึดหลัก 3 ก. ไดแก กรรมการ กองทุน กิจกรรม จัดกิจกรรมสนองตอบ 3 ยุทธศาสตร กรรมการชมรม  TO BE 

NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมซึ่งจะมีการ

สรรหาสมาชิกที่สนใจและมีจิตอาสา มาจากการสรรหาและคัดเลือกของสมาชิกและมีการสงตอความรูจากรุนสูรุน ซึ่ง

มีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ดังนี้ คัดเลือกสมาชิกที่มีความสมัครใจเปนคณะกรรมการดําเนินงานสมทบเพื่อ

เรียนรูการดําเนินงานและแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานในปตอไป สมาชิกทั้งหมดเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม  

TO BE NUMBER ONE จากคณะกรรมและแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป 

คณะกรรมการที่หมดวาระเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาและมีคณะกรรมการเครือขายแกนนําหมูบาน หมูบานละ 3 คน 

รวม 30 คน ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอางไดดําเนินการจัดหาทุนเพื่อใชหมุนเวียน  

ในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยคณะกรรมการดําเนินงานและสมาชิก เชน  โครงการเถาแกนอยชมรม TO BE 

NUMBER ONE กลุมเยาวชนชุมชนตําบลน้ําอาง จําหนายสินคาในเทศการตางๆ และยังไดรับการสนับสนุนจาก

องคการบริหารสวนตําบลน้ําอางและสํานักงานอําเภอตรอน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   

เครือขายเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถและกองทุนหมูบานเปนอยางดี  โดยชมรมไดมีบัญชีเงินฝากไดแก บัญชี  

“ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเยาวชนตําบลน้ําอาง” เปนบัญชีเงินฝากของชมรมในกองทุนที่ไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนในอําเภอตรอนและจังหวัดอุตรดิตถอนุมัติเบิกถอนโดยคณะกรรมการชมรม

และที่ปรึกษาชมรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการชมรม ปจจุบันมีเงินในบัญชทีั้งสิ้น 29,000 บาท และเงินสด

ในมือ 15,000 บาท การเบิกถอนเปนไปตามระเบียบการเบิกจายของชมรมไดแก ตองมีลายมือชื่อผูเบิกจายอยางนอย 

2 ใน 3 ของผูไดรับมอบหมายซึ่งไดแก ที่ปรึกษาชมรม ประธานชมรม เหรัญญิกชมรมและมีการทําบัญชีรับอยางเปน

ระบบ ชัดเจน นาเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได  
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 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ผลที่เกิดกับสมาชิก 

  1. สมาชิกในชุมชนและเยาวชนเครือขายไดใชเวลาวางทํากิจกรรมที่ตนถนัด และสามารถ 

แสดงออกในทางที่ถูก มีความคิดสรางสรรค ทําใหไมฝกใฝยาเสพติด ปญหาตางๆในชุมชนลดลงโดยเฉพาะนักเรียน

กลุมเสี่ยงเมื่อไดรวมกิจกรรมจะมีความภาคภูมิใจในตนเองมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของคณะเห็นคุณคาของตนเอง  

  2. สมาชิกมีความรูเก่ียวกับภัยของยาเสพติด มีความรูสามารถปองกันตัวเองจากยาเสพติดทําให

ปญหายาเสพติดในชุมชนลดลง 

  3. สมาชิกเห็นความสําคัญของการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตอตนเอง ผูอ่ืนและสังคมเกิด

คุณลักษณะจิตอาสา   

  4. มีภาวะความเปนผูนํา คนพบตนเองและพัฒนาสูความเปนหนึ่งตามศักยภาพของตนเอง 

  5. เรียนรูประสบการณการทํางานเปนทีมกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ลดปญหาการทะวิวาท 

  6. สมาชิกเกิดทักษะในการหลีกเลี่ยงและปองกันยาเสพตดิตอตนเองและผูอ่ืน  

 ผลที่เกิดกับชุมชน 

 1. ชุมชนไดรับความรูในการรณรงค ตอตาน และปองกันยาเสพติด และมีสวนรวมในกิจกรรมเกิดความตะ

หนักในการปองกันและแกปญหายาเสพติด ทําใหปญหาตางๆ ในสังคมลดลง 

 2. ชุมชนเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนปจจัยทุนสมทบกองทุนสนับสนุนกิจกรรมในโครงการฯ 

ตลอดจนเปนขวัญกําลังใจแกเยาวชน ทําใหเกิดความรวมมือกันระหวางบาน องคการทางศาสนา โรงเรียน องคกร

ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตใหหางไกลยาเสพติด 

 3. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE เปนตนแบบกิจกรรมเยาวชนที่เนนเยาวชนเปนศูนยกลางเปน

กิจกรรมของเยาวชนโดยเยาวชนและเพื่อเยาวชนนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินกิจกรรมของตนและสังคม ทําให

เกิดประโยชนสังคมและประเทศชาติ จากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมสงผลใหสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

กลุมเยาวชนตําบลน้ําอาง มีคานิยมตอตานยาเสพติด มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง รูจักการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน มีทักษะการเรียนรู กลาคิด กลานํา กลาทํา ประสบความสําเร็จในการเรียนรูเปนอยางดเีปนคนดีของสังคม

และพรอมที่จะสรางสรรคสังคมตอไป  

 บุคลานุกรม 

  นายฐานพงศ โกศล  โทรศัพท 083-8736680  

      ที่อยู อบต.น้ําอาง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
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 มีสวนรวมของชุมชน องคกร หรือหนวยงานตางๆ ในชุมชน ที่สนับสนุนการบริจาคและชวยเหลือทุนทรัพยไม

วาจะเปนเงิน อุปกรณ ทรัพยากรตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนประกอบกิจกรรม

สรางสรรครวมกันโดยไดรับการสนับสนุนที่สําคัญจากชุมชน 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  ๖.1 ธนาคารขยะในโรงเรียน  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี 

   6.2 เครือขายยุวทัศนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

         ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6.1 ธนาคารขยะในโรงเรียน (องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี) 

  แนวคิด  

 ธนาคารขยะในโรงเรียนบานหลุมหิน เปนการแกไขปญหาขยะในบริเวณโรงเรียนฝกความมีระเบียบวินัยและ

รักสะอาดเพื่อเด็กนักเรียนจะไดรูถึงคุณคาของขยะและการมีวินัยตอตนเอง มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสามารถขยายผลสูชุมชนและตําบลไดในอนาคต 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน เกิดจากความรวมมือของคณะผูบริหาร ครู เด็กนักเรียน และผูปกครองที่ตองการจัดการกับ

ปญหาขยะ โดยการรวมกันประชาสัมพันธ การบอกเลาปากตอปาก และการมอบหมายงานตามความถนัดของแตละ

บุคคล มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรชุมชนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และภูมิปญญา

ทองถ่ิน การจัดการขอมูล จากปญหาการทิ้งขยะของเด็กนักเรียนที่ไมเปนที่เปนทาง การใชกระดาษที่สิ้นเปลืองทําให

เล็งเห็นถึงปญหาที่ตามมาจึงตองมีการฝกใหเด็กรูจักการทิ้งขยะใหเปนที่เปนทางและการรูถึงคุณคาของขยะ การ

จัดการทรัพยากร การสรางจิตสํานึกที่ดีในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและการสรางวินัยที่ดีในการเลือกใช

วัสดุเหลือใช ฝกอบรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ สรางพื้นที่กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสนองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการขยายกลุมเรียนรูสูตําบลในทุกชุมชนปลูกฝง การลด ละ เลิก เร่ืองเหลา บุหร่ี ยาเสพติดใน

ตําบล 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

  - เด็กนักเรียนไดเรียนรูและมีจิตสํานึกจากการปฏิบัติจริง 

  - เด็กนักเรียนมีการพัฒนาดานความคิดริเร่ิมในการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช 

ฐานที่ ๖ ชุมชนมีสวนรวมในการบริจาคทรัพยากร เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทํารวมกัน 
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  - คณะครูภายในโรงเรียนใหความรวมมือในการปฏิบัติและการประยุกตใชในการจัดการขยะให

เปนไปในทางเดียวคน 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 จากการดําเนินงานสามารถดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในดานการคัดแยกของในครัวเรือนและการดูแล

สอดสองเด็กและเยาวชนไมใหออกไปเที่ยวเตรนอกบาน และยังเปนการเพิ่มทักษะทางดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

  - การมีวิสัยทัศนของครูสะทอนใหเห็นถึงปญหาขยะในโรงเรียนการประยุกตใชในการเรียนการสอน 

  - ความรวมมือของเด็กนักเรียนเห็นไดจากการมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคงานประดิษฐ ผลงานจาก

ขยะ การมีจิตสํานึกจากการปฏิบัติจริง 

  - การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน และสํานักงานการสรางเสริมสุขภาพ

ชุมชนทั้งทางดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณและการถายทอดภูมิปญญา 

 ปญหาอุปสรรค 

  การขาดจิตสํานึกของเด็กนักเรียน 

 บุคลานุกรม 

  นางทองสม เชื้อพงษ  ครูวิชาชีพ   

      โทรศัพท  ๐๘๖-๑๗๐๗๗๒๑   

      โรงเรียนบานหลุมหิน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  

  นางสาวดารารัตน  สุราฤทธิ์   เจาหนาที่โครงการ  

      โทรศัพท ๐๘๒-๒๕๓๘๙๕๒   

      email: nongrongkan_local@hotmail.com 

 

6.2 เครือขายยุวทัศนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม (เทศบาลตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช)   

 แนวคิด 

 บุคคลที่เร่ิมตนการจัดตั้งกลุมเครือขายยุวทัศนข้ึนมา คุณวณิชญา ฉันสําราญ เพราะวาโดยสวนตัวแลวมี

ความชอบและมีความสนใจที่จะทํางานดานการพัฒนาสังคมจึงไดมีการรวบรวมสมาชิกข้ึนมาจํานวน 20 คน เพื่อที่จะ

เปนคณะทํางานในการพัฒนาสังคมโดยในตอนแรกไดใชชื่อวา คณะทํางานตําบลทาศาลา ซึ่งในขณะนั้นทางกลุมได

ชวยกันทํางานพัฒนาสังคมโดยการใหความรูทางดานโรคเอดสซึ่งจะเปนในสวนของการใหคําปรึกษา เยียวยาจิตใจ  

การเยี่ยมบาน และการรณรงคการปองกันการแพรระบาดของเอดสในกลุมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 ตอมาคุณวณิชญา ฉันสําราญ ไดมีการประชุมคณะทํางานเพื่อที่จะเสนอวาเราทํางานดานพัฒนาคุณภาพชีวิต  

มานานแลวเรานาจะทําใหครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนดานคุณภาพชีวิต สังคมหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งสมาชิกทุกคนก็

เห็นดวย จึงไดคิดกันวาจะเปลี่ยนชื่อกลุมเปนชื่ออะไรดีที่จะสอดคลองและเหมาะสมกับการทํางานของเราและในสังคม

ยุคปจจุบันนี้เราจะเห็นไดวาเด็กและเยาวชนมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในการพัฒนาสังคมจึงนาจะมีเครือขายที่เปดโอกาส

mailto:nongrongkan_local@hotmail.com
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ใหกับเด็กและเยาวชนไดใชบทบาทและศักยภาพที่มีอยูในตัวเองในการแสดงออกไดอยางเต็มที่ แตในขณะเดียวกัน

เยาวชนทุกคนก็ตองไมทิ้งการเรียนของตนเอง ดังนั้นเครือขายที่ตั้งข้ึนก็จะตองเปนเครือขายที่สามารถพัฒนาเยาวชน

ใหเปนคนดีมีศักยภาพในสังคมตอไปในอนาคตไดดวย 

  อาจารยสุชาติ ฉันสําราญ ซึ่งเปนที่ปรึกษาประจําเครือขายและเปนอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

เสนอวา หากตองการที่จะทํางานดานเด็กและเยาวชนและจะพัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา ดาน

คุณภาพชีวิต ดานสังคมและสิ่งแวดลอม และมีพื้นที่การดําเนินงานคลอบคลุมพื้นที่กวางข้ึนจะไมจํากัดอยูในพื้นที่ใด

พื้นที่หนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งจะกอใหเกิดการยอมรับของทุกๆ หนวยงาน ทุกๆ องคกรและทุกๆ ชุมชน เรานาจะ

ใชชื่อวา “เครือขายยุวทัศนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม” นาจะเหมาะกับปฎิญาณของการทํางาน 

และฟงแลวดูดีและเปนสากล ซึ่งคณะทํางานทุกคนก็เห็นชอบดวยในการใหใชชื่อดังกลาวในเครือขายนี้จึงไดเปลี่ยน

จาก “คณะทํางานตําบลทาศาลา” เปน “เครือขายยุวทศันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม”  โดยมีคุณ  

วณิชญา ฉันสําราญ เปนประธานเครือขายซึ่งคําวา “ยุวทัศน” มาจากคํา 2 คํา คือคําวา “ยุว” มาจากคําวายุวชน   

หรือเยาวชน “ทัศน” มาจากคําวา วิสัยทัศน ซึ่งหมายถึงความคิดหรือมุมมอง 

 ดังนั้น ยุวทัศน จึงหมายถึง ความคิดหรือมุมมองของเยาวชน เครือขายยุวทัศน จึงหมายถึง สถานที่ที่เปนจุด

ศูนยกลางหรือสถานที่รวมกลุมของเยาวชนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในสิ่งดี ที่เหมาะสมและถูกตองมีวิสัยทัศนที่

กวางไกลในการพัฒนาสังคมหรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา เปนมุมมองหรือความคิดที่กวางไกลของเยาวชนในการมี

สวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอม วิสัยทัศน “องคกรแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พันธ

กิจของเครือขาย 1. สงเสริมใหความรูแกประชาชนและเยาวชนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. สงเสริมการมีสวนรวม

ของเยาวชนและประชาชนในการพัฒนาสังคม 3. สรางจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนมีความรักความหวงแหนตอ

สิ่งแวดลอม 4. ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางความรูกอใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน วัตถุประสงคของเครือขาย 1. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 2. 

เพื่อใหเยาวชน และ ประชาชน เขาใจถึงสิทธิและหนาที่ดานตางๆ  ที่สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไดอยาง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหเยาวชน และ ประชาชน  รวมกลุมเพื่อดูแล รักษาสิ่งแวดลอม 4. เพื่อใหเยาวชน 

และ ประชาชน รวมมือกับองคกรของรัฐ และ เอกชน หรือหนวยงานตาง ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู การสรางความ

เปนอยูที่ดีในสังคม  

 โอกาสที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงาน คือ เครือขายมีความเขมแข็ง มีบุคคลสนใจที่จะเขารวม

เปนสมาชิกของเครือขายเพิ่มข้ึน เยาวชนมองวาเครือขายคือสวนหนึ่งของชีวิตของตนเองที่จะสามารถเรียนรูและหา

ประสบการณในการทํางานได เครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานและในการทํากิจกรรมตางๆในชมุชนอยางตอเนื่อง 

และดวยจิตอาสา มีการพัฒนาศักยภาพแกนนําของเครือขายอยูสม่ําเสมอ และมีการทํางานเปนทีม มีความรัก ความ

หวงแหน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนและพัฒนาชุมชน การจัดการคน ทางเครือขายยุวทัศนจะมีการเปดรับ

สมัครทุกป โดยไมไดปดก้ันวาสมาชิกนั้นจะตองเปนเยาวชนอยางเดียว แตเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ไมวาจะเปนผูใหญหรือเยาวชน และไมจํากัดอายุของสมาชิก เพราะการเรียนรูและความตองการที่จะพัฒนาชุมชน 

สังคม ใหดีและมีสุขภาวะนั้นสามารถทําไดตลอดชีวิต อีกทั้งเราเชื่อวา การที่เยาวชนจะเดินไปขางหนาไดอยาง

สรางสรรคนั้นจะตองมีผูใหญใจดีคอยใหการหนุนเสริมทั้งทางดานองคความรู กําลังใจ งบประมาณ หรือแมกระทั่ง

พื้นที่ในการทํากิจกรรม และการเปดโอกาสใหกับเยาวชนไดเรียนรูอยางรอบดานและสรางสรรค อีกทั้งเชื่อวาเด็กและ
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เยาวชนทุกคนมีศักยภาพ มีความสามารถ ข้ึนอยูกับวาผูใหญเปดโอกาสใหกับเยาวชนหรือเปลา ทางเครือขายจึงเปน

อีกพื้นที่หนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ สรุปงายๆ คือ 1.แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะที่ปรึกษา และ

คณะทํางาน ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานในระดับตําบล /อําเภอ/ ในระดับจังหวัด 2.พัฒนากลไกประสานการ

ทํางานและกระตุนใหมีการทําหนาที่ของแตละฝายอยางเขมแข็ง 3.จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปทั้งของเครือขายเอง

และแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 4.จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน อยางนอยทุก 2 สัปดาห ที่แสดงถึงการ

ดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายปญหาที่เยาวชนและชุมชนพบรวมกันและการเสนอความกาวหนาของงาน 5.การ

จัดระบบการบริหารดานการประชาสัมพันธทุกระดับ เชน นักขาว พลเมือง facebook หนังสือพิมพกําแพง 

ประชาสัมพันธจังหวัด 6.พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนอยางตอเนื่อง 7.พัฒนาและจัดทําหลักสูตร เชน หลักสูตร

เยาวชนน้ําดี หลักสูตรพลเมือง ซึ่งมีทั้งหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรทองถ่ินซึ่งมาจากความตองการของชุมชนนั้นๆ

การจัดการขอมูล ในการจัดกิจกรรมหรือการขับเคลื่อนงานนั้นจะตองมีการดําเนิน คือ มีการรวมกลุม คัดเลือก

คณะทํางานแบงบทบาทหนาที่และวิธกีารดําเนินงาน สรางทัศนคติเยาวชนดวยจิตอาสา/ครอบครัว/โรงเรียนในตําบล/

ผูนําชุมชน/ผูใหญ/กํานัน/อบต/มัสยิด/วัด/เครือขายเยาวชน/อสม/หนวยงานราชการที่เก่ียวของ เก่ียวของอยางไร ให

เยาวชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนหรือเปาหมายการพัฒนาที่เก่ียวของกับเยาวชน กําหนดวิสัยทัศนของคนทํางาน/

เยาวชนในทิศทางเดียวกัน คัดกรองเยาวชนที่มีความรู ความสามารถในดานตางๆ และดูแลความประพฤติ แนะนํา 

ดูแลและสงเสริมใหเยาวชนไดมีการแสดงออกในทางที่ดี ใหการสนับสนุนดานความรูแกบุคคลากรและสื่อความรูตางๆ

สนับสนุนสงเสริมในดานงบประมาณ อบรม/เปนแหลงใหขอมูล/ปรึกษา/แนะนําดานดานยาเสพติด สงเสริมใหกําลังใจ

และเปนแบบอยางที่ดีใหแกเยาวชน ชวยเหลือแนะนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สงเสริมใหองคกรภาคีเขามามี

บทบาทในการทํางานชุมชนใหมากข้ึน การจัดการทรัพยากร นอกเหนือจากงบประมาณของเครือขายเองแลว ทาง

เครือขายไดมีงบประมาณหนุนเสริมจากการทํากิจกรรม เชน จากศูนยพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด จังหวัด

นครศรีธรรมราช จากสํานักงานองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ องคชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ศูนยพัฒนาครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนสวัสดิการจังหวัดนครนครศรีธรรมราช 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน เกิดศูนย/กลไกคุมครองเด็กและ

เยาวชนข้ึนในระดับชุมชน 

 เมนูที่ 2 การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการสําหรับกิจกรรมสรางสรรค มีพื้นที่สรางสรรคข้ึนในระดับ

ชุมชน/จังหวัด โดยไดรับการสนับสนุนจากทานผูวาราชการจังหวัด/ทานนายอําเภอ /ทานนายกองคการบริหารสวน

ตําบลทาศาลาและองคกรเอกชน 

 เมนูที่ 3  เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน มีการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอยางตอเนื่อง

เพราะเด็กและเยาวชนจะเติบโตไดอยางมีสุขภาวะถาเคาสามารถที่จะคิดวิเคราะห แยกแยะและเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน มีการอบรมและสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยใชหลักการของตนทุนชีวิตเด็กและ

เยาวชน 

 เมนูที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการนํามาใช มีการรวบรวมขอมูลดานเด็กละ

เยาวชนของเยาวชนของจังหวัด ซึ่งขอมูลมาจากหลายๆ สวน เชน สสจ/พม/ศูนยอนามัยที่ 11/เขตพื้นที่การศึกษา/
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สถานพินิจ/วัฒนธรรมจังหวัด/รพ. สต./อสม/ศาลเด็กและเยาวชน/child watch/องคกรเอกชน การนําเอา

สภาวการณเหลานั้นมาทบทวนและทํากิจกรรมเพื่อลดปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน เชน ปญหาการทองไมพรอม ปญหายา

เสพติด ปญหาเร่ืองครอบครัวแตกแยก ปญหาเร่ืองการเทาทันสื่อ 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

     - ไดรับโลรางวัลพระราชทานเกียรติคุณ ประเภทบุคคลผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชน สาขา

พัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน และสงเสริมการมีสวนรวมเนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2556 

    - เยาวชนไดเขาไปเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการกองทนุสุขภาพตําบล 

   - มีงบประมาณหนุนเสริมการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

   - โครงการหรือกิจกรรมเขาไปบรรจุอยูในแผนพัฒนาของตําบล/จังหวัด 

   - เกิดศูนยคุมครองเด็กและเยาวชนในระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

   - เกิดพื้นที่ตนแบบ/พื้นที่เรียนรู/พื้นที่สรางสรรค สําหรับเด็กและเยาวชนทั้งในระดับชุมชน ตําบล 

จังหวัด 

   - เกิดหลักสูตรที่เปนแบบอยางใหกับพื้นที่อ่ืนๆ ไดเรียนรู 

   - เครือขายมีความเขมแข็ง มีบุคคลสนใจที่จะเขารวมเปนสมาชิกของเครือขายเพิ่มข้ึน 

   - เยาวชนมองวาเครือขายคือสวนหนึ่งของชีวิตของตนเองที่จะสามารถเรียนรูและหาประสบการณ

ในการทํางานได 

   - เครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงานและในการทํากิจกรรมตางๆในชุมชนอยางตอเนื่องและดวย

จิตอาสา 

   - มีการพัฒนาศักยภาพแกนนําของเครือขายอยูสม่ําเสมอ 

   - มีการทํางานเปนทีม มีความรัก ความหวงแหน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนและพัฒนาชุมชน 

 ปญหาและอุปสรรค  

      เร่ืองของการทํากิจกรรมกับการเรียนของเยาวชน และชวงรอยตอของเยาวชนรุนตอรุน 

 บุคลานุกรม 

  นางสาววณิชญา ฉันสําราญ  ประธานเครือขายยุวทัศนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและ

      สิ่งแวดลอม  

      โทรศัพท 080-5208860  

      Email; cwanidchaya@hotmail.com    

       

 

 

 จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อชวยเหลือเยียวยาสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ขัดสน ยากจน พิการ เพื่อเปนสวนหนึ่ง

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุมดังกลาว 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

ฐานที่ ๗ กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการเยียวยาชวยเหลือเด็กและเยาวชนดอยโอกาส 
 

mailto:cwanidchaya@hotmail.com
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  7.1 หนึ่งวัน หนึ่งบาท เพื่อเติมโอกาสแดผูยากไร และกวยสลากเพื่อการศึกษา  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลหัวงม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย    

  7.2 กองทุนกระบอกไมไผ: วันละบาทเพื่อเด็กกําพราและผูดอยโอกาส  

  ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 

 

7.1 หน่ึงวัน หน่ึงบาท เพ่ือเติมโอกาสแดผูยากไร และกวยสลากเพ่ือการศึกษา (องคการบริหารสวนตําบลหัวงม 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย)  

 แนวคิด หน่ึงวัน หน่ึงบาท เพ่ือเติมโอกาสแดผูยากไร 

 จากการดําเนินการใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ขาดแคลนอยางตอเนื่องตั้งแต ป 2549 ที่ไดรับความสนใจและ

การมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของผูคนทั้งใน และนอกพื้นที่ตําบล ประกอบกับมีการขยาย

กลุมเปาหมายในการใหการชวยเหลือ เชน การบรรเทาความทุกขยาก ขาดแคลนของคนทั่วไป ทุนการศึกษาสําหรับ

เด็กที่ยากจน ผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส ผูพิการ ผูที่ถูกทอดทิ้ง เปนตน เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวขางตน 

และที่สําคัญสูงสุดคือการสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข สังคมแหงความเอ้ืออาทรชวยเหลือกันและกัน องคการบริหารสวน

ตําบลหัวงม คณะสงฆ องคกรผูนําชุมชน รวมกับชมรมผูสูงอายุตําบลหัวงม และทุกภาคสวนที่เก่ียวของจึงไดจัดทํา

โครงการ “หนึ่งวัน หนึ่งบาท เพื่อเติมโอกาสแดผูยากไร” ข้ึน  เพื่อเปนการจัดหาทุนในการใหความชวยเหลือคนที่

เดือดรอนหรือคนที่ตองการความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ โดยมี เปาหมาย คือ จัดตั้งกองทุน 1 วัน 1 บาท เพื่อเติม

โอกาสใหผูยากไร จํานวน 1 กองทุน และพัฒนาจากกองทุนเปนการชวยเหลือในรูปแบบของมูลนิธิ 1 วัน 1 บาท ในป 

2554 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 ชันษา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูยากไรและผูดอยโอกาสในตําบลหัวงม มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีโอกาสทางสังคม ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมและการศึกษาภายใตสังคมอยูเย็นเปนสุข สังคมแหงความเอ้ืออาทร ชวยเหลือกันและกัน 

 แนวคิดเก่ียวกับการทําบุญ คําวา “บุญ” หมายถึง การชําระหรือลางจิตใจใหบริสุทธิ์ ผองใส ไมวาจะเปนการ

ทําบุญในงานมงคลหรืออวมงคล ถาจะทําใหถูกตองและไดผลดี ควรเปนเร่ืองของการทําจิตใจใหบริสุทธิ์สะอาด ไมใช

ทําดวยความโลภ ความโกรธ หรือความหลง คําวา บุญ อาจกลาวอธิบายได 3 ประการคือ 1. กลาวโดยเหตุ ไดแกการ

ทําความดีซึ่งรวมถึงการเวนความชั่วดวย 2. กลาวโดยผล ไดแกความสุข 3.กลาวโดยสภาพ ไดแกการที่จิตใจไดรับการ

ชําระลางใหบริสุทธิ์ ผองใส ซึ่งสรุปไดวาการทําบุญคือการทําความดีนั่นเอง 

 วิธีการทําบุญ  10 ประการอยางยอ 

  1. การเอ้ือเฟอ ใหปน 

  2. การรักษาศีล 

  3. การทําใจใหสงบ ทําปญญา ( ความรูแจงเห็นจริง)ใหเกิดข้ึน  

  4. การออนนอมหรือแสดงคารวะ 

  5. การขวนขวายในกิจการที่ชอบที่ควร คือ ชวยผูอ่ืน หรือ ชวยงานสาธารณะ 

  6. การใหสวนบุญ คือการแบงสวนบุญใหผูอ่ืน 

  7. การพลอยยินดีในการทําความดีของผูอ่ืน 

  8. การฟงธรรมหรือฟงคําแนะนําอันเปนธรรม 
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  9. การแสดงธรรมหรือใหคําแนะนําอันเปนธรรม 

  10. การทําความเห็นใหถูกใหตรง (ตามทํานองคลองธรรม) 

 ในทางพระพุทธศาสนาไดวางหลักเกณฑการทําบุญไว ๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา เรียก บุญกิริยาวัตถุ

ทาน แปลวา การให คือ ตั้งใจให สละให หรือ บริจาค ในทางพระพุทธศาสนากําหนดวิธีการทําบุญที่เปนทานไวหลาย

อยาง โดยมีวัตถุประสงคของการใหทานดังนี้  

  1. เพื่ออนุเคราะห คือ ชวยเหลือผูมีความตองการ เชนประสบภัย หรือขาดแคลน หรือไดรับความ

ทุกขยาก ดวยความกรุณา คือคิดจะชวยใหพนทุกข 

  2 .เพื่อสงเคราะห คือเก้ือกูลกันในระหวางญาติเพื่อนบาน มิตรสหาย เปนการแสดงไมตรีจิตตอกัน 

ดวยความเมตตา คือคิดจะใหเปนสุข 

  3. เพื่อบูชาคุณ เชน บูชาคุณบิดา มารดา ผูมีอุปการะอ่ืนๆ รวมทั้งพระภิกษุสามเณร ผูประพฤติดี 

ประพฤติชอบ เปนการบูชาทานผูควรบูชาทั้งขอ 1 และ 2 เปนการแสดงออกซึ่งความเอ้ือเฟอ เผื่อแผ ไมเห็นแกตัว 

 การบริหารจัดการ 

  1. ประชุมชี้แจงโครงการในการประชุมทุกระดับในตําบลหัวงม 

  2. จัดตั้งคณะกรรมการกองทุน“หนึ่งวัน หนึ่งบาท เพื่อเติมโอกาสแดผูยากไร” 

  3. ประชาสัมพันธโครงการผานสื่อตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปและหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนมีสวนรวมโครงการ 

  4. จัดเตรียมบาตรออมสินพรอมพระประจําวันเกิดสําหรับผูรวมโครงการ 

  5. จัดตั้งกองทุน “หนึ่งวัน หนึ่งบาท เพื่อเติมโอกาสแดผูยากไร” โดยจัดพิธีเปดที่ทําการกองทุนซึ่ง

อยูในบริเวณที่ทําการ “ธนาคารความดีตําบลหัวงม” 

  6. วิธีการออมและการรวบรวมเงินกองทุนฯ 

   6.1 ผูรวมโครงการรับมอบบาตรออมสินพรอมพระประจําวันเกิดของตนเอง 

   6.2 ผูรวมโครงการหยอดเงินลงในบาตรประจําวันเกิดทุกวันตามจิตศรัทธา อยางนอยวัน

ละ 1 บาตร  

   6.3 การรวบรวมเงินกองทุน เมื่อเงินเต็มบาตรหรือทุก 1 เดือน ผูรวมโครงการสามารถนํา

เงินในบาตรสมทบกองทุนไดโดยตรง ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวงม หรือที่ประธานชมรมผูสูงอายุประจํา

หมูบานทุกหมูบาน 

  7. การใชจายเงินกองทุน 

   7.1 สํารวจขอมูลผูที่สมควรใหการชวยเหลือโดยคณะทํางาน 

   7.2 ประชุมพิจารณาใหการชวยเหลือตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการ 

  8. ประเมินผลโครงการทุก 1 เดือน 

  9. ศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งกองทุนใหการชวยเหลือในรูปแบบของมูลนิธิ

ภายใน ป 2554 

 แนวคิดกวยสลากเพ่ือการศึกษา 
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 ประเพณีการทานสลาก บางก็เรียกวา กินขาวสลาก หรือ"ตานกวยสลาก" ซึ่งก็คืองานประเพณีทําบุญ

สลากภัตต นิยมทํากันในชวงราวปลายเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จะทํากันถ่ีมากในเดือนกันยายน เพราะถือวาเดือนนี้

เปนเดือนที่อดอยากของชาวบาน ขาวเปลือกที่เก็บไวในยุงฉางใกลจะหมด หรือหมดไปแลว คนที่มีขาวเปลือกก็จะเก็บ

ไวกินจนกวาจะเก็บเก่ียวขาวใหมในปตอไป (ในราวเดือนมกราคม) สวนคนที่ซื้อกินขาวสารก็จะหาซื้อยากและมี ราคา

แพง เมื่อคนทั่วไปอดอยากก็พากันคิดถึงผูที่เปนญาติพี่นองที่ตายไปแลววาคงจะไมมีเคร่ืองอุปโภคบริโภคเชนกันจึง

รวมกันจัดพิธีทําบุญทานสลากภัตต จัดขาวปลาอาหารของกินของใชไปถวายแกพระภิกษุสงฆ เพื่ออุทิศสวนบุญใหแก

ญาติที่ลวงลับไป โดยการทําบุญทานสลากภัตต จะไมจําเพาะเจาะจงถวายแกสงฆรูปใดรูปหนึ่ง จึงทําสลากเขียนคํา

อุทิศลงในสลากแลวนําไปรวมปะปนกันใหพระภิกษุสามเณรจับสลากหากภิกษุหรือสามเณรรูปใดจับสลากได "กวย

สลาก"หรือภาชนะที่บรรจุเคร่ืองไทยทานอันไหนก็ยกถวายแกรูปนั้น  

 องคการบริหารสวนตําบลหัวงมไดจัดงาน “ปาเวณีก๋ินตานกวยสลากภัตต” เปนประจําทุกปเพื่อเปนการสืบ

สานวัฒนธรรมจึงเกิดแนวคิดในการเพิ่มคุณคาของการทําบุญในงานปาเวณีก๋ินตานกวยสลากภัตต โดยการทําบุญ 

“กวยสลากเพื่อการศึกษา” โดยนําแนวคิดจากกวยสลากแตแทนที่จะถวายใหแกพระสงฆก็จะมอบใหแกเด็กนักเรียนที่

ขาดทุนทรัพยและใชวิธีการใหนักเรียนจับสลากเชนเดียวกัน โดยทาง อบต. ไดประชาสัมพันธใหผูมีจิตศรัทธาทั่วไปรวม

ทานกวยสลากเพื่อการศึกษาโดยในกวยสลากก็จะประกอบไปดวยเคร่ืองอุปโภคบริโภคเชนเดียวกับกวยสลากทั่วไป  

แตขอใหมีปจจัยทําบุญกวยละอยางนอย 100 บาท เพื่อเด็กที่จับสลากไดจะไดนําเงินดังกลาวไปเปนทุนการศึกษา  ใน

ขณะเดียวกันเด็กที่ไดกวยสลากก็จะไดรูวากวยสลากเปนอยางไรและเกิดความสนใจในปาเวณีก๋ินตานกวยสลากภัตต  

ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคทั้งในดานการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมและการทําบุญโดยใหทุนการศึกษา 

 อบต.หัวงม ไดดําเนินการติดตอกันเปนประจําทุกปโดยไดริเร่ิมปแรกเมื่อป  2548 ในงานปาเวณีฯ ที่วัดหวย

ตุม ไดยอดกวยสลากเพื่อการศึกษาไมถึง 100 กวย  ซ่ึงสําหรับในงานปาเวณีก๋ินตานกวยสลากภัตตตําบลหัวงม  

ประจําป 2552 ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ วัดบวกปลาคาว หมูที่  3 ตําบลหัวงม โดยไดยอดกวยสลาก

เพื่อการศึกษาถึง 425 กวย แสดงถึงจิตใจอันดีงามของคนที่เอ้ือเฟอใหแกคนอ่ืนไดมีโอกาสทางการศึกษาถือเปนหนึ่ง

ในความดีที่ควรยึดถือปฏิบัติตอไป 

 บุคลานุกรม 

  คุณยุทธจักร สมสมัย  โทรศัพท 087-3556532  

      Email; sax.phan.indy@gmail.com  

 

7.2 กองทุนกระบอกไมไผ: วันละบาทเพ่ือเด็กกําพราและผูดอยโอกาส (เทศบาลตําบลกําพวน อําเภอสุขสําราญ 

จังหวัดระนอง) 

 แนวคิด         

 จากเหตุการณคลื่นยักษ “สึนามิ” เมื่อปลายป  ๒๕๔๗  หลังจากการชวยเหลือตางๆในพื้นที่เร่ิมเบาบางลง 

(ปลายป ๒๕๔๘)  แตสิ่งที่ไมไดลดลงในพื้นที่  ก็คือ หญิงหมาย และเด็กกําพราอันเนื่องมาจาก “สึนามิ” คือสาเหตุที่

ทําใหคนในชุมชนไดขอคิดและเปนบทเรียนใหผูนําและกลุมจิตอาสาตางๆ ที่ตองมานั่งทบทวนกันหลังจากภาวะเศรา
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สลดนั้นไดจางลงและสิ่งที่ชุมชนตองสานตอจากนั้น คือความคิดริเร่ิมในการจัดตั้งกองทุนข้ึนภายในชุมชน เพราะกอน

หนานั้นการชวยเหลือเด็กพราผูไดรับผลกระทบนั้นมาจากองคกรภายนอกทั้งสิ้น    

 การบริหารจัดการ 

 ป พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุมสตรีสัมพันธ ซึ่งเปนหนึ่งกลุมจากหลายๆกลุม ที่ไดจัดตั้งข้ึนในชวงเหตุการณ “สึนามิ” 

ไดมีโอกาสเขาอบรมกับเครือขายศาสนาดานเอดสในประเทศไทยรวมกับมูลนิธิ NCA เก่ียวกับการดูแลฟนฟูคุณภาพ

ชีวิตผูติดเชื้อ HIV AIDS และเด็กที่ไดรับผลกระทบ จากงบประมาณกองทุนโลก จากการอบรมคร้ังนั้นทางกลุมไดรับ

ความรูเร่ืองกระบวนการในการทํางานเพื่อเขาถึงชุมชน ใชชื่อยอเปนภาษาอังกฤษวา SALT ซึ่งมาจากคําตางๆ ดังนี้    

  S = Support  (สนับสนุน , สงเสริม)  Stimulate (กระตุน)  Share (แบงปน)       

  A = Appreciate (ชื่นชม)  Analyze (วิเคราะห)            

  L = Listen (ฟง)  Learn (เรียนรู)  Link (เชื่อมโยง)                    

  T = Transfer (ถายทอด , สงตอ)  Team (ทีม )  Thank you (ขอบคุณ)                  

 ทั้งหมดนั้นทางกลุมทํางานไดนํามาเปนเคร่ืองมือและวิธีการในการทํางานชุมชนทุกๆ งานโดยประยุกตใชกับ

คําสอนทางศาสนาซึ่งเปนที่ยอมรับของชุมชน และมีหนวยงาน หรือองคกรที่เขามาใหการสนับสนุน ไดแก ไดรับจาก

การออมวันละ ๑ บาท หรือตามความสมัครใจของชุมชน ไดรับการสนับสนุนสมทบจาก เทศบาลตําบลกําพวน  ตั้งแต

ป  ๒๕๕๓ ถึงปจจุบัน รายไดจากการขอรวมลงทุนจากเงินกองทุนของกลุมเล็กๆ นอยๆ                       

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น         

 เร่ิมตนจากป พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสมาชิก  ๖๐ คน - ปจจุบัน มีสมาชิก ๒๒๐ คน ซึ่งยังไมใชผลลัพธที่แทจริง   

เพราะยังตองรณรงคอีกตอไปเพื่อใหชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเองไดในปลายทาง  

 บุคลานุกรม 

  นางจริยา สาลี    ประธานกลุมสตรีสัมพันธ  

      โทรศัพท 085-8805996  

      Email; mwg_ranong@hotmail.com   
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รายละเอียดชุดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูที่ ๓ 

เพ่ิมทักษะและสรางการเรียนรูของเดก็และเยาวชน 

 

 ฐานที่ ๘ รวมคิด 

 ฐานที่ ๙ รวมประสาน 

 ฐานที่ 10 รวมกําหนด 

 ฐานที่ 11 รวมลงแรง 

 



~ 33 ~ 

 

 

เมนูที่ ๓ 

เพ่ิมทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

แนวคิดเมนู 

 มุงเนนการสรางการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ กาย ใจ สังคม และสติปญญาของเด็กและเยาวชนผานการ

ออกแบบเคร่ืองมือที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรม เชน สภาเด็กและเยาวชน หรือองคกรดานเด็กและ

เยาวชน โดยมีเปาหมายในการสรางใหเกิดพื้นที่สรางสรรคในตําบล และเชื่อมโยงการทํางานในรูปแบบของเครือขาย

สงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มการเรียนรูในทุกดาน ผลักดันใหเกิดหลักสูตรทองถ่ินระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ควบคูไปกับการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน กิจกรรมการเรียนรูในเมนูที่ ๓ ประกอบดวย ๔ ฐาน ดังนี้ 

  ฐานเรียนรูที่ ๘ รวมคิด 

  ฐานเรียนรูที่ ๙ รวมประสาน 

  ฐานเรียนรูที่ 10 รวมกําหนด 

  ฐานเรียนรูที่ 11 รวมลงแรง  

 

 

 

  

 รวมกันจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน หรือองคกรดานเด็กกับการมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ซึ่งการจัดตั้งสภา

เด็กและเยาวชนเปนการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อรวมกันสรางกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมถึงการมีสวนรวม

ของเด็กและเยาวชนในการเขามามีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารราชการ  การพัฒนาสังคมสรางการ

มีสวนรวมกับผูนําในชุมชนและหนวยงานของรัฐในการแกไขปญหาของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  8.1 สภาเด็กและเยาวชน  

                ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

   8.2 สภาเด็กและเยาวชน   

       ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

๘.๑ สภาเด็กและเยาวชน (เทศบาลตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา)   

 แนวคิด 

ฐานเรียนรูที่ ๘ รวมคิด 
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 กลุมเยาวชนเกิดจากความคิดที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน เสียสละเวลาวันวางจากการศึกษามา

พัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยเร่ิมจากการทําความสะอาด ดูแลขยะภายในบริเวณบานของตัวเอง แลวรวมตัวกันเปน

กลุมเยาวชน 11 คน ชวยกันเก็บขยะในชุมชน ที่สาธารณะ มาคัดแยก แลวขายสรางรายไดเล็กๆนอยๆ เปนการแบง

เบาภาระของผูปกครอง อีกทั้งยังเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับหมูบาน 

เสนทางการพัฒนาแหลงเรียนรู: กลุมเยาวชนคนรักษรองไผ 

 ป พ.ศ. 2553 กลุมเยาวชนตองการสรางความรัก ความสามัคคีในกลุมเพื่อน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกับ

ชุมชน และตองการชักจูงกลุมเพื่อนใหหางไกลจากยาเสพติด ชักชวนคนในกลุม ออกมาชวยกันเก็บขยะตามถนนใน

หมูบาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ ในชุมชน เกิดกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ เกิดรายไดจาการขายขยะ 

 ป พ.ศ. 2554 ไดรับความยอมรับจากชุมชน ไดจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมโดยการจัดงานขันโตก ไดจัดกลุม

จิตอาสาโดย ชวยเหลือกิจกรรมในงานศพหรืองานบุญตางๆ ในหมูบาน มีกิจกรรมวันวางชวงเสารอาทิตยโดยใหรุนพี่

สอนการบานใหรุนนอง มีการรับสมัครสมาชิกใหม มีการทําเสื้อกลุมเยาวชนคนรักษรองไผมีหองสําหรับทํากิจกรรม

กลุม ไดรับเงินสนับสนุนจากกลุมผูใหญใจดี ไดรับสนับสนุนการอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน จากเทศบาลตําบล

บานตอม มีทุนสําหรับทํากิจกรรมกลุม จากงานขันโตก ไดรับเงินบริจาค จากเจาภาพของศพ จนมีสมาชิกเพิ่มเปน 35 

คน ศักยภาพของชุมชนที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนากลุมเยาวชนคนรักษรองไผ มี 2 สวน ประกอบดวย ปจจัย

ดานโครงสรางทางกายภาพ และปจจัยดานโครงสรางทางสังคม 

 ปจจัยดานโครงสรางทางกายภาพ ที่สนับสนุนการดําเนินงานของแหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูกลุมเยาวชนคน

รักษรองไผ เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานประกอบดวย ที่ตั้งของกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ  

 ปจจัยดานโครงสรางทางสังคม กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการรวมกลุมเด็กและเยาวชน เครือขาย รวมถึงการ

พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแหลงเรียนรู โดยเนน

ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ เทศบาลตําบลบานตอมไดใหการสนับสนุนในการ การ

ประชาสัมพันธ รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงโรงเรียนนวัตกรรม อสม.ตําบลบานตอมใหการสนับสนุนดาน

วิชาการ ใหความรู การอบรมเก่ียวกับการจัดการขยะ หนวยงาน องคกรทั้งภายในและภายนอกไดใหความรวมมือและ

การสนับสนุนการดําเนินงานเปนอยางดี ทําใหมีการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน เพื่อใหศูนยมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง แหลงเรียนรูศูนยการเรียนรูกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ มีเปาหมายในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ของ

เทศบาลตําบลบานตอม เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมและการจัดการปญหาขยะในชุมชน ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันของ

คนในชุมชน โดยใหเกิดความรักสามัคคีในกลุมภายในหมูบานทําใหเกิดชุมชน  

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน การจัดตั้งกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ ไดมีแกนนําเพื่อที่จะเปนตัวขับเคลื่อนในการทํางานของ

กลุมและเปนแกนนําในการดูแลและเปนคนประสานงานเก่ียวกับขอมูลตางๆ ระหวางกลุมเด็กและเยาวชนกับ

หนวยงาน องคกรในชุมชน ไดมีการรับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาเขามารวมทํากิจกรรม การจัดการขอมูล  

ศูนยการเรียนรูกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ มีทะเบียนบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุม เช็คชื่อคนเขารวมกิจกรรม ไดมีการ

รวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับการจัดการขยะใชเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนามีการมอบหมายหนาที่ใหสมาชิก

แตละคนรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางกลุมในชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนความรูกับกลุมอ่ืน ๆ ในตําบล

บานตอม การจัดการงาน มีการบริหารจัดการภายในกลุมโดยมีการรวมตัวทุกๆ วันเสารของเดือนเพื่อชวยกันทํา
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กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการปญหาขยะ ออกเก็บขยะขางถนนและในครัวเรือน และนํามาคัดแยกเปนวัสดุรีไซเคิลและ

ขาย นําเงินที่ไดไปฝากโดยเปดบัญชี รวมกับธนาคารหมูบาน รายไดสวนหนึ่งนํามาเปนทุนการศึกษาใหกับเพื่อน

สมาชิกในกลุมที่ประสบปญหาเปนการแบงเบาภาระใหกับครอบครัว ซึ่งกลุมมีเงินกองทุนจากการขายขยะและเกิดการ

ขยายเครือขายไปยังหมูบานใกลเคียงและไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน องคกร และคนในชุมชน 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ผลจากการการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูกลุมกลุมเยาวชนคนรักษรองไผ เกิดทําใหกลุมสามารถดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในศูนยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค ประกอบดวย ผลผลิตคือ (1) 

กิจกรรมจัดเก็บขยะ ในหมูบาน (2) มีกิจกรรมรุนพี่สอนการบานรุนนอง (3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และผลลัพธคือ 

(1) เกิดสิ่งแวดลอมที่ดีในหมูบาน (2) จัดเก็บขยะ ตามถนนในหมูบานมาคัดแยกขายเกิดรายไดใหกับสมาชิกกลุม 

(3) มีสวนรวม มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความสามัคคี ชวยเหลือชุมชนเกิดความสัมพันธอันดี สมาชิกกลุมชวยกันใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน มาชวยเหลืองานตาง ๆ (4) กลุมเด็กและเยาวชนหางไกลจากยาเสพติด (5) กลุมบุคคล

เยาวชนภายนอกที่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม 

 

 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน กลุมเยาวชนคนรักษรองไผ ได

รวมกับผูบริหารเทศบาลตําบลบานตอม ผูนําชุมชน จัดประชุมอยางตอเนื่อง เพื่อวางแผนการพัฒนา การติดตาม

ประเมินผล นอกจากนั้นยังใหผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องตลอดจนการใหคํา

แนะแนะ ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อรวมเปนหนึ่งเดียวกันมุงใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพื่อเปนการพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหเปนแกนนําในการพัฒนาชุมชนของตนเอง สรางสํานึกจิตอาสารักษบานเกิด ชวยเหลือคนในชุมชน

และรวมกิจกรรมตางๆ ในหมูบานรวมถึงการรวมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ โดยมีความความเชื่อมโยงกับ

กลุมองคกรตางๆในตําบลบานตอม การบริหารจัดการตําบล มีความเชื่อมโยง โดยเทศบาลสนับสนุนเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของกลุม เชน การประชาสัมพันธ รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ สนับสนุนเร่ืองการอบรมการจัดการขยะ

ในครัวเรือน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ตําบลบานตอม (สปสช.) มีความ

เชื่อมโยงโดยแหลงเรียนรูไดเขามาชวยในการแนะนําการปฏิบัติตัวเองและการใหความรูในการดูแลรักษาสุขภาพระบบ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการชุมชน ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานตอมมีความเชื่อมโยง โดยสมาชิกใน

กลุมเปนสมาชิกมีสวนรวมและในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานตอม 

ระบบสุขภาพชุมชนและจิตอาสาโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพตําบลบานตอมมีความเชื่อมโยงโดยไดรับการสงเสริมดาน

วิชาการเก่ียวกับการจัดการขยะในครัวเรือนและเขารวมกิจกรรม ระบบภูมิปญญาทองถ่ิน ลานผญาศิลปะลานนา

ตําบลบานตอมมีความเชื่อมโยงโดยมีการชวยเหลือกิจกรรมระหวางกลุมเสมอเนื่องจากสถานที่ของแหลงเรียนรูอยูใกล

กันและสมาชิกในกลุมเปนเครือขายกัน ระบบการเรียนรูเพื่อเด็กและเยาวชน โรงเรียนสรางสุขตําบลบานตอมมีความ

เชื่อมโยงโดยมีการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูใหกับเด็กและเยาวชน

เก่ียวกับการจัดการขยะเปนสรางสิ่งแวดลอมใหสะอาดสวยงาม 

 ปญหาและอุปสรรค 
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 ความตอเนื่องหรือการเชื่อมตอของเด็กเยาวชน เนื่องจากกลุมที่ทําอยูในปจจุบันตองไปศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ตางจังหวัดทําใหขาดชวงของการรวมกลุม และการขาดความรับผิดชอบตอเวลานัดหมายใน

การทํากิจกรรมของสมาชิกกลุม 

 บุคลากร 

  นางสาวรัติยากร  งานด ี  ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานตอม 

      โทรศัพท 087-1721083    

      Email; noi_302@hotmail.com  

      ที่อยู 229 เทศบาลตําบลบานตอม หมู 4 ตําบลบานตอม 

      อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

๘.๒ สภาเด็กและเยาวชน (องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จงัหวัดอุตรดิตถ) 

 แนวคิด 

 สภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแคว เปนการรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชนเพื่อรวมกันสรางกิจกรรม

เชิงสรางสรรค อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควมีแนวทางการบริหารงานแบบการบริหารราชการแบบมี

สวนรวมโดยคํานึงถึงหลักการ แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน รวมถึงกลุมเด็กและเยาวชนใหเขามามี

บทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะสงเสริมการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว การพัฒนาสังคมสรางการมีสวนรวมกับผูนําในชุมชนและหนวยงานของรัฐใน

การแกไขปญหาของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพโดย

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแควมีหนาที่สงเสริมสนับสนุนและเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน

วิชาการและกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา กีฬาวัฒนธรรมในทองถ่ินใหกับสมาชิกเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อ

สงเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินใหมีความรูความสามารถ มีจริยธรรม สามารถเสนอแนะและใหความเห็นตอ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน   

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน แกนนําคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแควมีหนาที่คือ สงเสริมสนับสนุน

และเปนศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการ การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถ่ินใหกับเด็ก

และเยาวชนจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินใหมีความรูความสามารถ ผูบริหาร อบต. เปนที่

ปรึกษาใหคําแนะนําในการทํางาน การจัดกิจกรรมตางๆ และชวยในการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ผูนํา

ชุมชนและผูปกครอง ชวยในการสนับสนุนการทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชนรวมทั้งเปนผูถายทอดความรูใหกับเด็ก

และเยาวชน สมาชิกเด็กและเยาวชน เขารวมกิจกรรมใหความรวมมือ รวมเสนอความคิดเห็นในการทํางานของสภา

เด็กและเยาวชน การจัดการงาน (1) การกําหนดโครงสรางคณะทํางานแบบมีสวนรวม การกําหนดโครงสราง

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน แบบมีสวนรวม ประกอบดวย ดังนี้ แกนนําเด็กและเยาวชน หมูบานละ 2 คน เปน

คณะกรรมการโดยคัดเลือกประธานและรองประธานจากตัวแทนแกนนําโดยมี องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา 

อบต. และเจาหนาที่ อบต.หาดสองแคว เปนที่ปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการทํางาน (2) การรวมกลุมของเด็ก

และเยาวชนที่ชวยหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การรวมกลุมของเด็กและเยาวชนที่ชวยหนุน
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เสริมการดําเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทั้งในเร่ืองของความรวมมือ รวมปฏิบัติกิจกรรม สงผลใหการทํางาน

เปนไปอยางราบร่ืน มีประสิทธิภาพ ไดแก กลุม จักรยานสานฝนรวมกับเยาวชนรักษสิ่งแวดลอมซึ่งมีทั้ง 7 หมูบานใน

ตําบล กลุม อสม.นอย กลุมอนุรักษรถโบราณ และเครือขายเด็กและเยาวชนแตละหมูบานที่พรอมในการทํางาน

รวมกัน (3) การเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแกนนําและเครือขาย การเสริมสรางศักยภาพและการพัฒนาแกนนํา

และเครือขาย ไดแกการจัดอบรมความรูการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู การหนุนเสริมสภาวะผูนําใหกับกลุมแกนนาํ

เพื่อใชในการทํางาน (4) ผูใหญในชุมชนและองคกรในพื้นที่เปนที่ปรึกษาในการทํางาน ผูปกครอง ผูนําชุมชน และ

องคกรในพื้นที่ รวมเปนที่ปรึกษาในการทํางาน เพื่อใหการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกตําบล (5) การสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานระหวางสมาชิกดวยกัน 

และการประสานงานกับเครือขายเยาชนภายในจังหวัดการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานระหวางสมาชิก

ดวยกัน และการประสานงานกับเครือขายเยาชนภายในจังหวัด ไดแก การจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนกับเครือขาย

เด็กในตําบล มีการประชุมรวมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีการเขาประชุมรวมกับหนวยงานในพื้นที่ เปนตน การ

จัดการขอมูล การประชุมประชาคม จากการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแควไดมีการลงพื้นที่เพื่อประชุม

ประชาคมแบบหมุนเวียนไปในพื้นที่ 7 หมูบาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํากิจกรรมของแตละพื้นที่  รวมทั้งสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคที่เปนประโยชน  รับทราบปญหาความตองการ  รับฟงขอเสนอแนะจากเด็กและเยาวชน

ในพื้นที่ตําบลหาดสองแควเพื่อนําขอมูลหรือปญหามาทําการปรับปรุงแกไขใหแกเด็กและเยาวชนตอไป  นอกจากนี้

สภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแควยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมรวมกันของเด็กและ

เยาวชนในตําบลเพื่อเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางเยาวชนดวยกันเองในตําบล  เปนการใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  โดยนําขอมูลที่ไดมาจัดทําโครงการเพื่อประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวของ การ

จัดการทุน มีการประสานแหลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก (1) อบต.หาดสองแคว สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานการจัดกิจกรรมตางๆ (2) ศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว สนับสนุนงบประมาณในการอบรม 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับแกนนําเด็กและเยาวชนและสมาชิก (3) กองทุนสุขภาพชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กและเยาวชนเก่ียวกับเร่ืองงานดานสาธารณสุข เชน การสนับสนุน

โครงการจักรยานสานฝนรวมกับเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม โครงการการฝกอบรม อสม.นอย เปนตน (4) สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรดิตถ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ

เยาวชน (๕) เงินสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน สนับสนุนในการทํากิจกรรมตามโครงการตางๆของสภาเด็กและ

เยาวชน และสนับสนุนอาหารในการทํากิจกรรม 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ผลผลิต ผลลัพธตอเด็กและเยาวชนจะไดรับ 

  1. เด็กและเยาวชนในตําบลมีสวนรวมในการจัดทําแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตรงกับความ

ตองการของเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 

  2. เด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตําบล 

  3. มีศูนยกลางการเรียนรูดานวิชาการและการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

ในตําบล 
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  4. มีกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลใหมีความรู ความสามารถ มี

คุณธรรม และจริยธรรม 

  5. มีการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในตําบล เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมซึ่งกันและกัน 

  6. ปญหาเด็กและเยาวชนไดรับการแกไขอยางแทจริง โดยการใชกิจกรรมเปนสื่อกลางในการแกไข

ปญหาดังกลาว 

  7. เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสฝกฝนคุณลักษณะภาวการณเปนผูนําที่มีคุณธรรม ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม เด็กและเยาวชนไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม/คณะ มีการแกไขปญหาโดยใชหลักเหตุและผล 

 ผลผลิต ผลลัพธที่ชุมชนทองถิ่นจะไดรับ 

  1. สังคมชุมชนเขมแข็ง เพราะหัวใจในการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาคนใหเขมแข็ง โดยใหเด็ก

และเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ รวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของชุมชน พรอมที่

จะพัฒนาตนเองและชุมชนตอไป เชน โครงการการจัดประชุมประชาคมสัญจรแตละหมูบาน จะมีการสะทอนถึงปญหา

ที่เด็กและเยาวชนมองเห็น และแนวคิดในการพัฒนาทั้งตอตนเองและชุมชนใหนาอยู 

  2. ทําใหเกิดความสามัคคีของเด็กและเยาวชน และรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อสังคม เชน การ

รวมกันเก็บขยะภายในตําบลทกุสัปดาห การรวมเปนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.นอย) เปนตน 

  3. สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไดตรงจุด ไดแกการจัดตั้งกลุม

อนุรักษรถโบราณ เพื่อเปนการดึงเยาวชนเขามาอยูในกรอบโดยการใหรุนพี่เปนผูดูแล และนํารุนนองในการปฏิบัติ

กิจกรรมตางๆ 

  4. ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดสํานึกรักบานเกิด และพรอมเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินของตนเอง 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ ๑ การมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาของเด็กและเยาวชน  

  จากการทํางานของเด็กและเยาวชนที่ตําบลหาดสองแควประสบความสําเร็จไดนั้น ไมไดเกิดจาก

การทํางานของเด็กและเยาวชนเพียงอยางเดียว แตมีปจจัยหนุนเสริมการทํางานที่ใชการมีสวนรวมของภาคประชนชน 

กลุมองคกรตางๆ และหนวยงานทั้งภายในและภายนอก ในการทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนตําบล

หาดสองแควใหมีคุณภาพ โดยรวมทั้งการเสนอความคิด  การรวมรับฟงความคิดของเด็กและเยาวชนใน และรวม

กิจกรรมกับการทํากิจกรรมตางๆ และยังสนับสนุนงบประมาณ ความรู สถานที่ และกําลังใจใหกับเด็กและเยาวชนอีก

ดวย 

 เมนูที่ ๓ เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

  1. การพัฒนาศักยภาพกลุม ใหมีความสามารถในการถายทอดไดดีข้ึน เชน การศึกษาดูงานยังพื้นที่

ตนแบบการปฏิบัติจริง เรียนรูรวมกัน การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสภาเด็กและเยาวชนที่ประสบความสําเร็จในการ

ทํางานเพื่อการนําปรับแนวคิดในการทํางานมาปรับใชในตําบล 

  2. สรางการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุมเครือขาย เชน การเขารวมประชุมเสนอแนว

ทางการทํางาน รวมกันในการจัดกิจกรรมตางๆ และการขยายผลการทํากิจกรรมไปยังแตละหมูบาน   
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  3. การถายทอดจากรุนสูรุน โดยการใหรุนนองไดเขามารวมในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน

เพื่อเปนตัวแทนรุนพี่ที่เติบโตไปเปนผูใหญตอไป และสานตอการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนใหกาวหนายิ่งข้ึน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 แกนนําและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 

  1. คณะกรรมการมาจากการคัดเลือกของสมาชิกแตละหมูบาน 

  2. มีการประชุมรวมกันและทํางานโดยการผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการและสมาชิก 

  3. มีการทํางานกันเปนกลุม แบงบทบาทหนาที่ / ความรับผิดชอบของกลุมสมาชิกในการดําเนิน

กิจกรรม 

  4. มีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขารวมในการดาํเนินกิจกรรม 

  5. มีความตอเนื่องในการทํางานและเปนประโยชนตอชุมชน 

  6. มีการประชุมประเมินผลการทํางาน พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิด

ความภาคภูมิใจรวมกัน 

 ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชน 

  1. ใหการสนับสนุนสงเสริมและรวมมือในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

  2. เปนแบบอยางที่ดีในการรวมมือทํากิจกรรรม 

  3. เปนที่ปรึกษาใหกับสภาเด็กและเยาวชน และกลุมเครือขายแตละหมูบาน 

  4. เปนผูถายทอดองคความรู ภูมิปญญา ใหเด็กไดสืบทอด 

 หนวยงานสนับสนุน 

  1. อบต.หาดสองแคว สนับสนุน ในการเปนที่ปรึกษา สถานที่ในการทํางานและประชุม สนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรม ประสานหนวยงานภาคีตางๆ ที่เก่ียวของ 

  2. กองทุนสุขภาพชุมชนตําบลหาดสองแคว สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ 

  3. ศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว สนับสนุนงบประมาณ อาคารสถานที่ และจัดหาวิทยากร

ในการอบรม การศึกษาดูงาน 

 ปญหาและอุปสรรค 

  1. ปญหาเร่ืองของการรวมตัวเด็กและเยาวชนในการทํากิจกรรมตางๆ คอนขางยาก เนื่องจาก

ปจจุบันมีการยายเขาไปเรียนในเขตตัวเมืองเปนจํานวนมาก ทําใหการจัดกิจกรรมตองใชชวงเวลาของวันหยุด ทําให

ความตอเนื่องในการทํากิจกรรมไมตอเนื่องมากซักเทาไหร 

  2. การทํางานดานเด็กและเยาวชนในบางหมูบานไมตอเนื่อง เนื่องจากการขาดแกนนําทั้งในตัวของ

ผูนํา หรือแกนนําของเด็กและเยาวชนนั้นมีการยายที่อยู และไมไดมีการสรางแกนนํารุนใหมข้ึนมาทดแทน ทําใหการ

ทํางานเปนไปไดลาชาในบางหมูบาน “เด็กนํา ผูใหญหนุน” ดวยคํากลาวนี้ สภาเด็กและเยาวชนตําบลหาดสองแควจึง

มุงหวังที่จะสรางเยาวชนรุนใหมที่เปนคนดี มีความเปนผูนํา มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม เพื่อนําความเจริญมา

สูบานเกิด ภายใตการสนับสนุนและผลักดันของผูใหญใจดี ที่ตองการเห็นเด็กรุนใหมเติบโตข้ึนมาอยางมีคุณภาพ ความ

พรอมเพรียงเปนหมูคณะยังความเจริญใหสําเร็จ 

 บุคลานุกรม 
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  นายภมร สงเย็น  ประธานสภาเด็กและเยาวชนตาํบลหาดสองแคว   

     โทรศัพท ๐๘๗-๕๗๔๕๑๙๔ (สํานักงาน) ๐๕๕-๔๙๖๐๙๖  

     อบต.หาดสองแคว ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 สรางภาคีเครือขายและจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนในการสงเสริมการเรียนรูเด็กและเยาวชนในทุกดาน รวมถึง

จัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ ใหกับเด็กและเยาวชน และจัดทําหลักสูตรทองถ่ินระดับ

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  9.1 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานแมกลองคี, บานแมกลองใหญ 

          ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวดัตาก 

   9.2 บูรณาการทองถ่ินศึกษานาออสะออน 

         ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

9.1 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบานแมกลองคี, บานแมกลองใหญ (องคการบริหารสวนตําบลโมโกร อําเภออุม

ผาง จังหวัดตาก)  

 แนวคิด    

 ป พ.ศ. 2528 มีปญหาเร่ืองแนวชายแดนดานความมั่นคงทาง ตชด.จึงมาสรางโรงเรียนใหโดยทางผูปกครอง

ไดบริจาคที่ดิน จํานวน 16 ไร และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการสรางโรงเรียนจาก อบต.โมโกร ดวย ป พ.ศ. 

2553  ครูคณิต  ชางเงิน  ไดเขามารับผิดชอบโครงการ “พระราชดําริของสมเด็จยา” ในเร่ืองเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน  ซึ่งในโครงการนี้ประกอบดวย 8 กลุมยอย และไดรับความรวมมือกับครู  นักเรียน  เยาวชนและชุมชนเปน

อยางดีจึงไดจัดตั้งกลุม “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพยีง” ข้ึนมา ทําใหสามารถพัฒนาเปนพื้นที่แหลงเรียนรูและมีคนเขามา

ศึกษาดูงานเร่ือยๆ  และไดบรรจุเปนหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนที่สอนทุกชั้นเรียน โดยบริเวณดานหลังของโรงเรียน

ไดจัดทําเปนแหลงเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงหมู เลี้ยงไก เลี้ยง

ปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเปด ฯลฯ โดยไดรับการสนับสนุนพันธุพืชและพันธุสัตวจากสํานักงานเกษตรจังหวัด, เกษตรอําเภอ, 

ปศุสัตวจังหวัดและประมงจังหวัด ซึ่งทางโรงเรียนไดใหนักเรียนแตละชั้นเรียนเปนผูรับผิดชอบดูแลแปลงพืชผักสวน

ครัว เพื่อตองการใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรูจักใชเวลาวางที่นอกเหนือจากการเรียนใหเกิดประโยชน  นอกจากนี้

เด็กนักเรียนยังสามารถนําความรูที่ไดรับขยายสูชมชนของตนเองไดอีกดวยอีกทั้งยังสามารถชวยใหเด็กนักเรียนมีรายได

เปนคาขนมเล็กๆ จากการขายผักไดอีกดวยนอกจากนี้ยังไดมีการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อใหเปนปุยสําหรับพืชผักสวน

ครัวดวยและทางโรงเรียนยังไดใหเด็กนักเรียนไดทอผาอีกดวย โดยมีประธานกลุมสตรีมาใหความรูกับเด็กนักเรียน ป 

ฐานเรียนรูที่ ๙ รวมประสาน 
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พ.ศ. 2556 โรงเรียน ตชด. แมกลองคี  ไดเปน “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีความคิดตามแนวพระราชดําริของ

สมเด็จยาอยางสมบูรณแบบและพัฒนาโครงการอยางยั่งยืน โดยมีแปลงเศรษฐกิจพอเพียงที่มีทั้งการปลูกพืชผักสวน

ครัวหลายชนิด การเลี้ยงสัตวหลายประเภทที่สามารถทําใหเด็กนักเรียนมีแหลงอาหารที่ปลอดภัยที่มาจากการดูแล

รักษาของเด็กนักเรียนเอง 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน มีการแบงบทบาทหนาที่การทํางาน นายคณิต ชางเงิน เปนครูผูสอนเด็กนักเรียนโดยมีสวน

รวมของกลุมชุมชนและทางอปท.ที่สนับสนุนเร่ืองของบุคลากร คือ คุณวันเพ็ญ ดวนแมกลอง เปนประธานกลุมพัฒนา

สตรี เปนคนสอนดานการทอผาสําหรับเด็กนักเรียน คุณวิลัยลักษณ วณาศรีจินดา สมาชิกอบต.ชวยเหลือรวมทํา

กิจกรรมแกปญหาและพัฒนาโครงการรวมผลักดันทั้งทางนโยบายและทรัพยากรตางๆ การจัดการงาน มีการแบง

หนาที่ใหเด็กนักเรียนรับผิดชอบในแตละแหลง เชน ป.1 มีหนาที่รับผิดชอบในเร่ืองของบอปลา เปนตน การจัดการ

ขอมูล ครูอาจารยมีการจัดอบรมใหกับเด็กรูจักทําบัญชีและจัดตั้งสหกรณโรงเรียนข้ึนเพื่อใหเด็กรูจักการออม โดยมี

กลุมสหกรณออมทรัพยจังหวัดที่เขามาใหความรูในการออมและมีการประเมินผลการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การ

จัดการทรัพยากร โดยทางทางโรงเรียนมีการใหเด็กนักเรียนและชาวบานเขามามีสวนรวมในการทําอาหารเลี้ยงเด็กที่

พักอาศัยอยูในโรงเรียนและเปนอาหารกลางวันของเด็กที่เรียนอยูในโรงเรียน 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 เกิดเศรษฐกิจแบบผสมผสานอยางครบวงจรมีอาหารราคาถูกขายใหกับโรงเรียนในการทําอาหารกลางวันและ

เกิดการออมของเด็กที่อยูในโรงเรียนโดยใชสหกรณของโรงเรียนเปนตนแบบในการเรียนรู อีกอยาง อาจารย คณิต ชาง

เงิน ไดรับรางวัลอันดับหนึ่งของโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเดชพระเทพ การมีสวนรวมกับประชาชนในพื้นที่

มีแหลงเพราะชําการเกษตรในโรงเรียนโดยมีการรวมกันระหวางครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมในโรงเรียน รวมถึงมีการจัดระบบการจัดการที่มีสวนรวมของนักเรียนโดยมีการแบงบทบาทหนาที่การ

รับผิดชอบในสวนของกิจกรรมใหกันเด็กๆรวมถึงมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในและนอกหนวยงาน เชน 

อปท. หนวยงานภาครัฐและเอกชน  

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ครูเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จในการสรางการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเด็ก โดยมีการจัดการ

รวมกันในการทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียน ทั้งเด็กและผูปกครองในการทํากิจกรรมตางๆ เชน เกษตรพอเพียงใน

โรงเรียน โรงเพราะชําการเกษตร จึงทําใหเปนตนแบบของการเรียนรูของในชุมชนจึงทําใหเกิดการขยายแนวความคิด

การทําเกษตรพอเพียงในโรงเรียนข้ึนโดยมี โรงเรียนแมกลองใหญที่เร่ิมตนทําเกษตรพอเพียงในโรงเรียนอีกสวนหนึ่งที่

เห็นไดชัดวาชาวบานบางกลุมเร่ิมมีการปลูกผักสวนครัวทานเองเพื่อลดคาใชจายและเพื่อสุขภาพเพราะไมใชสารเคมีใน

การปลูก 

 ปญหาอุปสรรค 

 ปญหาที่พบคือ เร่ืองของสนับสนุนงบประมาณและครูที่มีความรูความเขาใจที่แทจริงในการสอนไมเพียงพอ

ตอการในพื้นที่เพราะที่ผานมาจะเปนครูอาสาและการสอนแบบพี่สอนนองเปนสวนมาก 

 บุคลานุกรม 
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  นายสมพร โงมขุนทด  เจาหนาที่สาธารณสุข  

      โทรศัพท 089-2384779  

      องคการบริหารสวนตําบลโมโกร ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

  นายคณิต ชางเงิน   ประธานกลุมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแมกลองคี 

 

9.2 บูรณาการทองถิ่นศึกษานาออสะออน (เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย) 

 แนวคิด 

ศูนย หมายถึงแหลงหรือสถานที่ที่มีความชํานาญดานใดดานหนึ่งและเนนการใหบริการดานนั้น 

บูรณาการ หมายถึง การนําศาสตรหรือความรูวิชาตางๆ ที่สัมพันธกันนํามาเขาดวยกันหรือผสมผสานไดอยาง

กลมกลืน เพื่อนํามาจัดเปนการเรียนการสอนภายใตหัวขอเดียวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการ

เนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสรางความรูของผูเรียนที่มากกวาการให

เนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนด ลักษณะสําคัญของการสอนแบบบูรณาการ 1.เปนการบูรณาการระหวางความรู 

กระบวนการ และการปฏิบัติ 2.เปนการบูรณาการระหวางวิชาไดอยางกลมกลืน 3.เปนการบูรณาการระหวางสิ่งที่

เรียนกับชีวิตจริง 4.เปนการบูรณาการเพื่อจัดความซํ้าซอนของเนื้อหาตางๆ 5.เปนการบูรณาการใหเกิดความสัมพันธ

กันระหวางความคิดรวบยอดของวิชาตางๆ เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมาย ทองถ่ินศึกษา หมายถึง การจัดการ

ศึกษาทองถ่ินมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย ความสามารถในการพึ่งพิงตนเองไดทาง

เศรษฐกิจ ความสามารถในการแกไขปญหาของตนเองและการมีเอกลักษณและความยั่งยืนของทองถ่ิน ดังนั้นอาจกลาว

ไดวา เปาหมายของการจัดการศึกษาทองถ่ิน คือ (1) ถายทอดความรู ทักษะ ภูมิปญญา ในการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีวิตบนพื้นฐานของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้น (2) ถายทอดความเชื่อและคานิยมของทองถ่ินและ

ทําใหสมาชิกมีลักษณะคลายคลึงกันจนเปนเอกลักษณของทองถ่ินนั้นๆ และทําใหคุณลักษณะเอกลักษณของทองถ่ิน

ไดสืบสานตอเนื่องยั่งยืน (3) เปนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณของสมาชิกในทองถ่ินในการแกไขปญหาของ

ตนเองและทองถ่ินโดยใชภูมิปญญาของตนเองได 

ศูนยบูรณาการทองถ่ินศึกษา คือ สถานที่ที่มีความชํานาญดานการผสมผสานและการเชื่อมโยงการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรทองถ่ิน  

เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาพึ่งพาตนเองได  สรางการมีเอกลักษณและเกิดความยั่งยืนของวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสราง

ความรูของผูเรียนที่มากกวา การใหเนื้อหาโดยครูเปนผูกําหนดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน ดวย

การศึกษาในระดับทองถ่ินในบานเรายังขาดการใหความสําคัญอยางจริงจังโดยเฉพาะการทํางานในดานการศึกษาใน

ระดับชุมชนยังมีการแบงภาคสวนกันอยางชัดเจน เชน โรงเรียนมีหนาที่ใหความรูกับเด็กๆ ในทองถ่ินเทานั้น เมื่อเด็กๆ 

เรียนจบในระดับการศึกษาพื้นฐาน ไมวาจะเปนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนตน ก็จะตองขวนขวายหาที่

เรียนในเมืองหรือที่ไกลออกไป ดวยเหตุเพราะหวังวาจะทําใหชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีกวา สงผลใหการศึกษาที่ทันสมัย

ตองวิ่งไปกระจุกกันอยูแตในเมือง ซึ่งจริงๆ แลวนั้นองคความรูที่เด็กๆ ควรจะไดเรียนรูก็อยูในทองถ่ินของเรานั่นเอง 

เพียงแตยังขาดการประสานงานรวมมือกันในชุมชนบานเราในระดับทองถ่ิน โดยการรวมองคกรตางๆ ที่มีทั้งภาครัฐ 

เอกชน และทองถ่ิน ในการสงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชน ดวยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาลนาออมีแนวคิดจะบูรณา
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การ ผสมผสานความรูที่มีอยูในธรรมชาติทองถ่ินใหรวมตัวกัน โดยมี บาน วัด โรงเรียน ทองถ่ินและองคกรในชุมชน 

(บวร+ ท)ทํางานและเรียนรูไปดวยกัน โดยเปนการรวมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาภาคอิสระ มา

รวมกันเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนไปพรอมๆ กัน โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปน คนเกง ดี มีสุข (คนเกง คือ 

เกงในดานวิชาการ, คนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม, คนมีสุข คือ มีความสุขกายสบายใจ) ไปพรอมการเรียนการสอน

ใหเขากับบริบทของชุมชน คือ การบูรณาการระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงในดานตางๆ เชน สรางจิตสํานึกรักษบาน

เกิด ในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดยความรวมมือและการขับเคลื่อนของ 4 องคกรหลักในชุมชน 

(ไมมีโรงเรียนวัดในวันนั้น ไมมีฉันในวันนี้) 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน ลักษณะ (1) ครูเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กมีใจรักใน

อาชีพของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชพีเปนผูที่มีความอดทน เสียสละและเห็นแกประโยชนของเด็กเปนสําคัญเปนผูที่มี

การฝกฝนพัฒนาตนเองอยูสม่ําเสมอและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (2) นักเรียนเปนเด็กที่อยูเขตเทศบาลนาออมี

อายุตั้งแต 4ปข้ึน (3) คณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูใหความเห็นชอบและตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา

การไดมา (1) ครูมาจากการสอบแขงขันและการโอนยายจากหนวยงานอ่ืน (2) นักเรียนมาจากการรับสมัคร (3) 

คณะกรรมการสถานศึกษา การคัดเลือกจากตัวแทนผูปกครอง การพัฒนา/การหลอเลี้ยง (1) ในลักษณะของครูจะ

เปนการไดรับคาตอบแทนวิทยฐานะมีการสงเสริมใหไปอบรมศึกษาดูงานและศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน (2) นักเรียน

ไดรับความรูอยางเต็มศักยภาพและสวัสดิการตามนโยบายของคณะผูบริหาร เชน ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง ผา

กันเปอน ที่นอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รถรับสงนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

ดําเนินงานกับตางพื้นที่ที่มีลักษณะการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน (3) การอบรมศึกษาดูงานพื้นทีอ่ื่นๆ ที่มีลักษณะการ

ดําเนินงานที่คลายคลึงกัน การจัดการงาน งานเดี่ยว เปนการดําเนินงานเฉพาะบุคคลหรือกลุมที่รับผิดชอบโดยตรง  

ซึ่งเปนไปตามบทบาทหนาที่โดยไมไดเชื่อมประสานการทํางานรวมกับคนอ่ืน ไดแก การจัดการเรียนรูโดยแผนการสอน

ตามมาตรฐานการเรียนการสอนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย งานรวม เปนการ

ดําเนินงานทีแตละบุคคลหรือทีมงานไดดําเนินงานตามภารกิจของตนเองแตมีเปาหมายของการทํางานที่เหมือนกัน

ไดแก (1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาออรวมกันจัดโครงการและกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพของเด็ก

นักเรียน (2) คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขามาเปน

คณะกรรมการบริหารกํากับดูแลดานการศึกษา (3) ชุมชนวัดโรงเรียนทองถ่ินรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการบูร

ณาการระหวางสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงของเด็ก เชน จัดโครงการพาลูก จูงหลาน เขาวัด การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ไดแก การเลี้ยงไก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพษิ

ในบริเวณโรงเรียน แลวจัดเวรใหนักเรียนเปนผูดูแลรับผิดชอบแลวนําผลผลิตเหลานั้นมาประกอบเปนอาหารกลางวัน

ใหนักเรียนรับประทาน  และผลผลิตที่เหลือ สงเสริมใหเด็กนําไปจําหนายใหกับผูปกครองหรือที่ชุมชนเปนตน (4) 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในตําบลใหการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ บุคลากร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก 

เชน วันเด็กแตละหนวยงานสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรม เปนตน งานเชื่อม เปนการดําเนินงานที่แตละ

บุคคลหรือทีมงานไดมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน พรอมทั้งมีการมอบหมายการ

ดําเนินงานตามภารกิจหรือความชํานาญและรวมกันรับประโยชน ไดแกรวมกับเครือขายผูปกครองในการเขารวมการ
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ประชุมพบปะผูปกครองเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของโรงเรียน และรวมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางในการแกไข

ปญหาของนักเรียน เพื่อใหเด็กไดมีพัฒนาการและความพรอมที่สมบูรณในการที่จะรับรู เรียนรูในลําดับตอไป เชน การ

จัดโครงการผูปกครองสลับเวรมาทําอาหารกลางวันรวมกับแมบาน เพื่อใหไดทราบถึงการเปนอยูของเด็กในโรงเรียน 

และชวยตรวจสอบการทํางานของคณะครูอาจารยและบุคลากรรวมกัน การจัดการขอมูล ฐานขอมูลนักเรียน/ขอมูล

งบประมาณ/ขอมูลผลประกอบการศึกษาของนักเรียน/แผนการจัดการเรียนการสอนโดยไดมาจากการเก็บรวบรวม

ของสถานศึกษา และประสบการณในการจัดการเรียนการสอนและมีการนําไปใชโดยใชในการประชุมชี้แจงตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาใชเปนฐานขอมูลทั้งสามดานในปตอๆไปและใชในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับตอไป การจัดการทรัพยากร สถานที่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลนาออใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กนักเรียน

ในเขตเทศบาลตําบลนาออ แหลงประโยชน (1) อาคารอเนกประสงคใชเปนสถานที่ในการพบปะผูปกครอง จัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนและเปนสถานที่ในการบรรยายใหความรูกับคณะศึกษาดูงานของ (2) วัสดุอุปกรณ โตะ 

เกาอ้ี เต็นท เทศบาลตาํบลนาออใชประโยชนในการประชมุพบปะผูปกครองและบรรยายใหความรูกับคณะศึกษาดูงาน 

(3) หอกระจายขาวเทศบาลตําบลนาออใชในการประชาสัมพันธขาวสารและกิจกรรมตางๆที่จัดใหแกชุมชนและ

ผูปกครองรับรู รับทราบ (4) ลานวัฒนธรรมเปนสถานที่ ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของเด็ก (5) หอง

โสตทัศนูปกรณและวัดธรรมวราลังการใชในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของเด็กดานการสงเสริมการทองเที่ยวของ

เด็ก (6) สนามกีฬาหนาเทศบาลตําบลนาออและลานกีฬาวัดธรรมวราลังการใชในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของ

เด็กดานการสงเสริมสุขภาพรางกายของเด็ก ทุนทรัพยากร ชุมชนมีทรัพยากรและทุนทางสังคมที่หลากหลายไดแก ทุน

คน ทุนทรัพยากรทางธรรมชาติและทุนงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ทุนคน ไดแก ครู อาจารย เปนผูที่มีบทบาท

ในการเปนผูสนับสนุน สงเสริม พัฒนาและเปนผูนําดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของเด็กนักเรียน

เพื่อใหเด็กนักเรียนสามารถมีพัฒนาการตามชวยอายุ ใหพรอมตอการเรียนรูในระดับตอไป และผูปกครอง เปนผูมี

บทบาทในการหนุนเสริมการทํางานของศูนยเพื่อใหการขับเคลื่อนงานเกิดผลสําเร็จ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมี

ทุนทางธรรมชาติที่เอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน คือ มีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มี

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ ซ่ึงสามารถนํามาบูรณาการในการเรียนการสอน 

เพื่อใหเด็กนักเรียน รับรู เรียนรูทางดานวิชาการไปพรอมๆกับประสบการณชีวิตจริงที่มาจากบริบทของชุมชน ทุน

งบประมาณ ไดจากการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ และการสมทบของผูปกครองโดยงบประมาณที่ไดมาทั้งหมด

นํามาใชในการจัดการเรียน การสอนแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน  

 รูปธรรมและผลที่เกิด 

ผลผลิต จากผลผลิตของกลุมศูนยบูรณาการทองถ่ินศึกษาไดมีผลตอการผลิต โดยมีโรงเรียนเทศบาลนาออ  

โดยสามารถทําใหเด็กใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลจากอบายมุข  และมีการจัดตั้งใหมีวงดนตรีพื้นบานประยุกต

ประจําโรงเรียน ไดแก วงโปงลาง วงกลองยาว วงหมอลํา เปนตน สามารถทําใหเด็กนักเรียนมีรายไดเสริมและชวยลด

คาใชจาย เพิ่มรายได ของผูปกครองและมีโครงการการจัดสรางโรงเรือนเลี้ยงไก กบ สุกรและปลา ในโรงเรียนและทํา

ใหเกิดการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และสามารถทําใหนักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

โดยมีลักษณะการวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแผนทองถ่ิน  และยังสามารถสรางอาสาสมัครเร่ืองสราง

เยาวชนเพื่อการพัฒนาและเกิดเปนยุวมัคคุเทศกทองถ่ิน/อสม.นอยและการยกมาตรฐานใหกับนักเรียนโดยใหนักเรียน
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ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางโดยมีครูเจาของภาษาตางชาติไดเขามาชวยสอนเพื่อใหเด็กสามารถ

สื่อสารกับชาวตางชาติในข้ันพื้นฐานได 

ผลลัพธ สามารถทําใหนักเรียนมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง เปดโลกกะทัดและสังคมแหงการ

เรียนรูใหกับเด็กกอใหเกิดทักษะและจุดประกายใหเด็กเกิดความตองการในการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยการสรางนิสัยรักการเรียน/มีคุณธรรมและจริยธรรม/ปลูกฝงคานิยมที่ดี/สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/เกิด

จิตสํานึกรักบานเกิด/มีจิตสาธารณะ/เกิดความสามัคคีในชุมชนทําใหเกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน

และยังสามารถเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชนทีส่ามารถสรางใหเด็กนักเรียน

เปนคนเกง คนดแีละมีสุขสรางสุนทรียภาพทางดานอารมณ (EQ) ใหกับเด็กพรอมที่จะสามารถรับมือกับผลกระทบของ

ประชาคมอาเซียนที่มีผลตอ 3 เสาหลัก คือดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

การเชื่อมโยงของแหลงเรียนรูศูนยบูรณาการทองถ่ินศึกษาซึ่งไดรวมทํากิจกรรมและรวมเปนสมาชิกในการทํา

กิจกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหลงอ่ืน ๆ โดยการทํางานของศูนยบูรณาการทองถ่ินศึกษารวมกับแหลงเรียนรู

อ่ืน ๆ อาทิเชน กลุมนาออโฮมสเตย กลุมพอตู แมตู ฮวมฮักสุขภาพ การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและแหลงเรียนรู

ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งแหลงเรียนรูศูนยบูรณาการทองถ่ินศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่มีความเชื่อมโยงกับ

แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะของการเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยมีการเนนองครวมของเนื้อหา

มากกวาองคความรูของแตละรายวิชา และเนนการสรางความรูของผูเรียนที่มากกวา การใหเนื้อหาโดยครูเปนผู

กําหนดลักษณะสําคัญของการสอนแบบบูรณาการระหวางความรู กระบวนการ และการปฏิบัติการบูรณาการระหวาง

วิชาไดอยางกลมกลืนและเพื่อการบูรณาการใหเกิดความสัมพันธกันระหวางความคิดรวบยอดของวิชาตาง ๆ เพื่อทําให

เกิดการเรียนรูที่มีความหมาย 

ชุมชนแกไขปญหารวมกับศูนยบูรณาการทองถ่ิน การผสมผสานความรูที่มีอยูในธรรมชาติทองถ่ินใหรวมตัว

กัน โดยมี บาน วัด โรงเรียน ทองถ่ินและองคกรในชุมชน (บวร+ ท)ทํางานและเรียนรูไปดวยกัน โดยเปนการรวม

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาภาคอิสระ มารวมกันเพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนไปพรอมๆ 

กัน โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปน คนเกง ดี มีสุข  (คนเกง คือ เกงในดานวิชาการ, คนดี คือ มีคุณธรรม จริยธรรม, คนมี

สุข คือ มีความสุขกายสบายใจ) ไปพรอมการเรียนการสอนใหเขากับบริบทของชุมชน คือ การบูรณาการระหวางสิ่งที่

เรียนกับชีวิตจริงในดานตางๆ เชน สรางจิตสํานึกรักษบานเกิด ในการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข โดย

ความรวมมือและการขับเคลื่อนของ 4 องคกรหลักในชุมชน 

การบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการ สําหรับกิจกรรมสรางสรรค เทศบาลตําบลนาออไดจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชนในดานการบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการ สําหรับกิจกรรมสรางสรรคของเด็กและเยาวชนดังนี้ (๑) การ

สนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจําตําบล  หรือกลุมองคกรของเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวม  กิจกรรม

ของชุมชนของเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน (๒) สงเสริมสนับสนุนงบประมาณใหเด็กและ

เยาวชนมีเวทีการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค (๓) สรางพื้นที่สรางสรรค ลานกิจกรรม ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ, 

พิพิธภัณฑประภัศรจันทโชติ วัดศรีจันทรอนุสรณวิจารณสังฆกิจ, วัดถํ้าผาปู, ลานกีฬาวัดธรรมวราลังการ, โรงเรียน

เทศบาลนาออ ฯลฯ 
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เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลนาออไดจัดทาํแผนพัฒนาชุมชนในการเพิ่ม

ทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน ดังนี้ (1) กําหนดกฎเกณฑใหทุกกลุมกิจกรรมมีสมาชิกกลุมเปนเด็ก

และเยาวชนรวมอยูในกลุมตาง ๆ ในตําบล (2) สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาทางเลือก

อ่ืนๆ รวมถึงการจัดระบบการศึกษารูปแบบบูรณาการ สังคม วัฒนธรรม วิธีการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพตาม

บริบทพื้นที่ สําหรับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งเด็กพิเศษ (3) สรางภาคีเครือขายเพื่อการสงเสริมการ

เรียนรูในการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนทุกดาน (4) จัดทําหลักสูตรการเรียนรูทองถ่ิน ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา

(5) จัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรของเด็กและเยาวชน (6) รวมกับหนวยบริการสุขภาพในการสงเสริมสุขภาพเด็ก

ตั้งแตอยูในครรภจนถึงวัยรุน   

พัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการนําใช เทศบาลตําบลนาออไดมีการจัดทําฐานขอมูลเด็กและ

เยาวชนโดย โปรแกรม Tcnap และนําใชในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 

การกําหนดกฎ กติกาหรือขอบัญญัติทองถ่ิน เพื่อเฝาระวังปญหาและปกปองสิทธิของเด็กและเยาวชน มีการ

รวมมือกันระหวางองคกรภาคประชาชน ทองที่ ทองถ่ินและหนวยงานภาครัฐ ในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนยคลายทุกขเพื่อ

ยุติความรุนแรงแกเด็กและครอบครัวและสรางเครือขายเฝาระวังความรุนแรงโดยมีทีมวิชาชีพระดับตําบล (ศูนยสิทธิ

ธรรมตําบลนาออ) 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 1. ใกลชุมชนเขาถึงชุมชน 

 2. ผูนํามีความนาเชื่อถือ และเปนที่ไววางใจของชุมชน 

  3. ผลตอบแทนที่เด็กไดรับทั้งในเร่ืองของสวัสดิการ (ชุดนักเรียน ชุดพละ เสื้อหมอฮอม ผากันเปอน

อาหารกลางวัน อาหารเสริม นม รถรับสงนักเรียน หนังสือแบบเรียน) และการศึกษา 

 4. ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลนาออ ในดานงบประมาณและบุคลากร 

 5. ความรวมมือของ 4 องคกรหลัก และผูปกครอง 

  6. จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรทองถ่ิน 

 7. การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานการศึกษาเขามาเปนสื่อในการเรียนการสอน 

  8. คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษา เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของโรงเรียน  

 ปญหาและอุปสรรค 

 อาคารเรียนไมเพียงพอตอจํานวนชั้นเรียนและนักเรียนที่มีอัตราเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในทุกๆป สื่อในการเรียนการ

สอนที่จํากัดไมเพียงพอและบุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ 

 บุคลานุกรม 

  นางสมใจ ปตุโส  รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลนาออ  

     โทร.085-7508510, 088-5485841  

     ที่อยู 111 หมูที่ 3 ตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42100 

     Email; loeimanao@gmail.com 

mailto:loeimanao@gmail.com
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 สรางพื้นที่สรางสรรค หรือลานกิจกรรมในตําบลและสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  10.1 คนสุโขทัยไมจมน้าํ  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จงัหวัดสุโขทัย 

   10.2 กลุมเยาวชนดนตรีสีขาว   

       ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลนนทรีย อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

 

10.1 คนสุโขทัยไมจมน้าํ (องคการบริหารสวนตาํบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย) 

 แนวคิด   

 ดวยสภาพพื้นที่ของตําบลไกรกลางเกิดน้ําทวมทุกปและก็มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําตายทุกป ในปพ.ศ.

๒๕๕๐ อ.ณรงค ไกรกิจราษฎร ไดทําการสํารวจเด็กนักเรียนในหองจํานวน ๑๓ คน พบวามีเด็กที่วายน้ําเปนอยู ๓ คน  

อ.ณรงค ไกรกิจราษฎร จงึไดเขียนโครงการเสนอใหกับผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนสัก เพื่อขอใหมีการพาเด็กไปเรียน

วายน้ําที่สถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตอมากรมควบคุมโรคไมติดตอไดเขามาสํารวจในโรงเรียนวัดดอน

สักและก็ไดทราบถึงปญหาจึงไดมีการประชุมรวมจาก เจาหนาที่กรมควบคุมโรคไมติดตอ คณะครูโรงเรียนวัดดอนสัก 

ผูปกครองนักเรียนและ อบต.ไกรกลาง เพื่อรวมกันจัดหางบประมาณในการสรางสระวายน้ําในพื้นที่ จนไดขอสรุป 

ปจจุบันสระวายน้ํา ตั้งอยูที่ อบต.ไกรกลาง และมีเจาหนาที่ผูดูแลและเปนครูฝก จํานวน ๑ คน 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน ในระยะแรกไดขอความอนุเคราะหครูฝกวายน้ําจากเทศบาลตําบลกงไกรลาศจํานวน ๑ คน 

ตอมาเจาหนาที่ของ อบต.ไกรกลาง ไดถูกสงเขาอบรมกับกรมควบคุมโรคไมติดตอในดานการเปนครูฝกการวายน้ํา 

เปนผูดูแลแทนในปจจุบัน การจัดการงาน มีการจัดตารางการเรียนการสอนและการออกกฎกติกาในการลงสระ การ

จัดการขอมูล มีการจัดเก็บเปนแฟมประวัติผูเขาใชสระวายน้ํา แฟมประวัติพัฒนาการทักษะในการวายน้ําของเด็ก 

ฐานเรียนรูที่ 10 รวมกําหนด 
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การจัดการทรัพยากร วัสดุในการเรียนการสอนไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ครู

ฝกและเจาหนาที่ดูแลสระวายน้ํารวมถึงวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดไดรับการสนับสนุนจาก อบต.ไกรกลาง 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ ๑ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเดก็และเยาวชน เนื่องจากการแกไขปญหา 

เด็กจมน้ําตายและการไดมาของสระวายน้ําเกิดจากการใหความรวมมือของคนในชุมชนและหนวยงานที่เก่ียวของ 

 เมนูที่ ๕ การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อเฝาระวังปญหาและเพื่อปกปองสิทธิของเด็กและ

เยาวชน เนื่องจากโรงเรียนและชุมชนไดมีมติใหมีการบรรจุวิชาวายน้ําลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนอยางนอย ๑ 

วิชาโดยใหมีการเรียนการสอนตั้งแต ชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๖ แต ชั้นประถมศึกษาที่ ๔-๖ ตองวายน้ําเปนทุกคน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การใหความรวมมือของคนในชุมชน องคกร และหนวยงานที่เก่ียวของและความเขมแข็งของแกนนํา 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ปญหาน้ําไมเพียงพอ เคร่ืองกรองน้ําตัน โครงสรางหลังคาไมแข็งแรง ขาดเคร่ืองดูดตะกอน (ปจจุบันไดรับ

การแกไขแลวโดยไดงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ไกรกลาง) 

 บุคลานุกรม 

  นายณรงค  ไกรกิจราษฎร  ครูโรงเรียนวัดดอนสัก   

      โทรศัพท 081-9710374     

 

10.2 กลุมเยาวชนดนตรีสีขาว (องคการบริหารสวนตําบลนนทรีย อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด)  

 แนวคิด 

 เพื่อเปนการสรางพื้นที่ใหกับเด็กและเยาวชนไดแสดงความสามารถที่ตัวเองมีอยูมาใหความเพลิดเพลินแก

ประชาชนทั่วไปในหมูบานในวันประชุมหมูบานหรือวันสําคัญอ่ืนๆ เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ชุมชนไดเปด

โอกาสใหเด็กและเยาวชนที่หลงผิดไปใชสารเสพติดมาแสดงศักยภาพเพื่อใหเด็กและเยาวชนที่หลงผิดใชสารเสพติดได

ทําสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน บุคคลที่เปนสมาชิกของกลุมคือเด็กและเยาวชนในพื้นที่บานนนทรีย หมูที่ ๑ ซึ่งมีทั้งเด็กที่

เปนกลุมเสี่ยงตอการใชสารเสพติดและเยาวชนที่เคยใชสารเสพติด ซึ่งไดมาจากการสมัครใจในการเขารวมเปนสมาชิก 

โดยกลุมเด็กและเยาวชนกลุมนี้ ในการแสดงความสามารถแตละคร้ังก็ไดรับเสียงปรบมือจากผูชม ซ่ึงเปนความ

ภาคภูมิใจหลังการแสดง และนอกจากนี้ในบางงานทีทางองคการบริหารสวนตําบลนนทรียไดเชิญมารวมแสดงก็ไดรับ

คาตอบแทนเพื่อเปนทุนการศึกษาตอไป  และเด็กและเยาวชนกลุมนี้บางคนก็ไดรับการพิจารณาใหรวมเขาคายเด็ก

และเยาวชนโดยการสนับสนุนโดย สสส. เพื่อเปนการสรางองคความรูใหกับกลุมเด็กและเยาวชน การจัดการงาน การ

แกไขปญหา/ความตองการ สืบเนื่องมาจากกองทุนแมของบานนนทรีย ดําเนินการเร่ืองเร่ืองการปองกันยาเสพติดใน

หมูบานโดยประชาชน  โดยกิจกรรมที่ทําเพื่อเปนการเสริมสรางพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความกลาแสดงออก เพื่อให
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เด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  โดยชุมชนเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนที่หลงผิดไปใชสารเสพติดมา

แสดงศักยภาพ เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่หลงผิดใชสารเสพติดไดทําสิ่งๆเพื่อตอบแทนสังคม  โดยมีการนัดกลุมเยาวชน

ที่มีความสามารถในเร่ืองดนตรีมาแสดงความสามารถการเลนดนตรีใหกับผูเขารวมประชุมหมูบาน ทุกเดือน และตอมา

ทางองคการบริหารสวนตําบลนนทรียไดเห็นความสามารถของเด็กและเยาวชนกลุมนี้ จึงไดเชิญมาแสดงใหกับผูสูงอายุ

ในกิจกรรมผูสูงอายุและกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลนนทรียและทางอําเภอบไรก็ไดเชิญไปแสดงที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา ประโยชนที่ไดรับคือเด็กและเยาชนมีความกลาแสดงออก และเยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยงที่จะติดสาร

เสพติด หรือกลุมที่เก่ียวของกับยาเสพติดก็คอยๆออกหางจากปญหายาเสพติดไปโดยปริยาย เนื่องจากสังคมและคน

รอบขางไดใหโอกาสแกเยาวชนกลุมนี้ และตัวเยาวชนเองก็ใหโอกาสตนเองในการทําความดีเพื่อชุมชนและคนรอบขาง  

 การจัดการดานการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธเร่ืองราวดีๆ ของกลุมเด็กและเยาวชนที่ไดออกไปแสดงในเวที

ตางๆ พรอมทั้งแสดงใหทุกคนเห็นความสามารถในตัวเด็กและเยาวชนกลุมนี้และ สะทอนภาพใหเด็กที่ยังไมเขารวม

กลุมเยาวชนดนตรีสีขาว โดยที่เปนทั้งเด็กกลุมเสี่ยงและเด็กทียุงเก่ียวกับยาเสพติดไดเห็น สิ่งดีๆที่เด็กกลุมเยาวชน

ดนตรีสีขาวไดกระทํา จนเด็กเหลานั้นหันมาเขารวมกลุมและรวมดําเนนิกิจกรรมตางๆของกลุม  และเปนการลดโอกาส

และเวลาที่เด็กและเยาวชนยุงเก่ียวกับยาเสพติดใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนกลุมนี้จะเลน

เปนประจําทุกเดือนคือกิจกรรมประชุมของหมูบาน และงานสําคัญของหมูบานและกิจกรรมของอบต.นนทรีย  

 การสรางการมีสวนรวม นอกจากเด็กและเยาวชนจะไดชื่อวาเปนกลุมเยาวชนดนตรีสีขาวบานนนทรีย แลว

เด็กๆยังเปนสมาชิกกองทุนแมของแผนดินที่ตองมีการรับรองครัวเรือนทุกเดือน  ซึ่งเมื่อเด็กไดเขามารวมกิจกรรมแลว 

ครัวเรือนของพวกเด็กและเยาวชนเหลานั้นก็ไดพิจารณารับรองครัวเรือนเปนครัวเรือนปลอดยาเสพติด โดยคนใน

หมูบานใหการยอมรับ และนอกจากจะเด็กและเยาวชนกลุมนั้นแสดงความสามารถในดานดนตรีแลวในกิจกรรมตางๆ

ของชุมชนหรือตําบลเด็กเหลานี้ก็ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี ซึ่งถาไมมีกองทุนแมของแผนดินบาน

นนทรียก็จะไมมีทางที่เกิดเปนกลุมเด็กและเยาวชนดนตรีสีขาวข้ึนและปญหายาเสพติดในบานนนทรีย ก็คงยังเปน

ปญหาตอไปและอาจสงผลที่รุนแรงเพิ่มข้ึนดวย การที่กลุมเยาวชนดนตรีสีขาวนี้ประสบความสําเร็จเกิดข้ึนจากสังคม

ชุมชนใหโอกาสเด็กและเยาชนกลุมนี้ และทางองคการบริหารสวนตําบลนนทรียก็เห็นความสําคัญและใหโอกาสไป

แสดงความสามารถอยูเร่ือยๆ พรอมทั้งใหงบประมาณในดานการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองดนตรี 

เพื่อใหมีการแสดงที่หลากหลายข้ึน การจัดการขอมูล มีการจัดทําขอมูลสมาชิกกลุม และองคความรูทีไดรับจากการ

อบรมหรือความชื่นชมจากการแสดง ในแตละคร้ัง ซึ่งมีการจัดทําข้ึนเพื่อทําใหทราบวาเด็กและเยาวชนกลุมนี้ไดแสดง

ความสามารถที่ใดบาง และเขารวมชวยเหลือกิจกรรมตางๆของชุมชนที่ใด อยางไรบาง เพื่อใชเปนหลักฐาน

ประกอบการเผยแพรและชี้แจงในที่ประชุมประจําเดือนในแตละคร้ัง การจัดการทรัพยากร มีอาคารสถานที่กองทุน

แมของแผนดินบานนนทรียเปนศูนยรวมในการซอมดนตรีในแตละคร้ัง มีเคร่ืองดนตรี ซึ่งเคร่ืองดนตรีบางชนิดก็ไดรับ

สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลนนทรียและของบุคคลนั้นๆ ซึ่งทําใหเด็กและเยาวชนไดมีเคร่ืองดนตรีไวเลนที่

หลากหลายข้ึน  

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 เด็กและเยาวชนหางไกลจากปญหายาเสพติดและไมยุงเก่ียวกับปญหายาเสพติดและทําใหเด็กและเยาวชน

กลุมนี้ไดแสดงความสามารถจนเปนที่เขาตาของหนวยงาน ทําใหหนวยงานที่พบเห็นและบอกตอจนทําใหเด็กและ

เยาวชนกลุมนี้มีโอกาสไปแสดงความสามารถในพื้นที่ตางจังหวัดและในงานสําคัญระดับประเทศ ทําใหปญหายาเสพติด
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ในหมูบานนนทรียเร่ิมลดนอยลงและทําใหปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมที่เปนผลพวงมาจากปญหายาเสพ

ติดก็ไมเกิดข้ึนในหมูบานนนทรีย 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 มีการเชื่อมโยงในเมนูที่ 1 คือการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน โยจะเห็นวา

ชุมชนใหโอกาสและรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนโดยใชดนตรีเปนตัวชวยใน

การแกไขปญหายาเสพติดและมีการเชือ่มโยงกับเมนูที่ 3 คือ เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชนโดยมี

การสงเด็กและเยาวชนเขาคายเพื่อเพิ่มพูนความรูและการอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

กิจกรรมตางๆของชุมชนในดานการแกไขปญหาเด็กและเยาวชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การไดรับการกระตุน สงเสริม ใหโอกาสและมีการสรางพื้นที่ใหกับเด็กและเยาวชนและการคนหาสิง่ที่เยาวชน

มีอยูในตัวเองหรือความสนใจในเร่ืองดนตรีมาใชในการแกไขปญหาและสิ่งทีสําคัญที่สุด คือชุมชนใหโอกาสเด็กและ

เยาวชนในการพิสูจนตนเองและใหการยอมรับเด็กและเยาวชนตลอดจนใหอภัยใหพวกเขาเขามามีสวนรวมในชุมชน 

สงผลใหเด็กและเยาวชนกลาที่แสดงความสามารถของตนเองออกมาและมีความกลาที่จะเผชิญชีวิตอยูในสังคม

หลังจากที่ผานมาอาจทําผิดพลาดไป 

 ปญหาอุปสรรค 

 เด็กและเยาวชนบางคนยังไมเปดใจและใหโอกาสตนเอง และยังไมกลาที่จะแสดงออกกลัวสังคมไมยอมรับ  

และยังขาดงบประมาณในการสรางสรรคสิ่งดีๆและตอยอดไปยังชุมชนอ่ืนในตําบล 

 บุคลานุกรม  

  นายเฉลิมชัย แมนเจริญ  ประธานกลุมเยาวชนดนตรีสีขาว  

      โทรศัพท 082-2003557 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จัดโครงการที่สรางใหเกิดการเรียนรูและเพิ่มทักษะชีวิตใหกับเด็กและเยาวชน รวมถึงสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชนมีการประกอบอาชีพตามบริบทพื้นที ่

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  11.1 เยาวชนยามวางสรางอาชพี  

ฐานเรียนรูที่ ๑๑ รวมลงแรง 
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 ที่ตั้ง : เทศบาลตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จงัหวัดเพชรบูรณ 

   11.2 บานสวนเบเกอรร่ี  

       ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

11.1 เยาวชนยามวางสรางอาชีพ (เทศบาลตําบลวังชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ)  

 แนวคิด   

 การบริหารเวลาวางใหเปนประโยชนถือเปนสิ่งสําคัญที่ควรเรียนรูตั้งแตเด็ก ถาเด็กหรือเยาวชนคนใดสามารถ

บริหารเวลาไดก็จะเปนทุนทรัพยอันมีคาและทําใหไมใชเวลาไปกับสิ่งที่ไมดี  

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน ตองมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหนาที่ของเยาวชน และควรตรวจสอบเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง การจัดการงาน จัดหาเวลาวางหลังเลิกเรียน และวันหยุดเสาร-อาทิตย เพื่อเขาไปที่ศูนย

การเรียนรูดานที่ตนเองถนัดนําไปตอยอดดวยการลงมือทําจริง การจัดการขอมูล ไดมองเห็นปญหาเยาวชนที่มั่วสุม 

ติดเกมส สุมเสี่ยงที่จะยุงเก่ียวกับยาเสพติด จึงดึงเอาเด็กและเยาวชนที่มีเวลาวางมารวมโครงการเพื่อใหหางไกลจาก

อบายมุขที่กลาวมา การจัดการทรัพยากร มีการแบงกลุมออกเปน 3 กลุม คือ ดนตรี งานชาง กีฬา 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 สมาชิกในกลุมที่ไดรับการฝกฝนทักษะดานตางๆ ก็สามารถที่จะนําไปใชในการทํางาน เกิดการสรางทักษะใน

การอาชีพ  

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ ๑ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน ชวยแกไขเร่ืองเวลาวาง

จากที่เยาวชน เอาเวลาไปใชไมเกิดประโยชน ติดเกมส เลนการพนัน สุมเสี่ยงตอการติดยาเสพติด 

 เมนูที่ 3 การเรียนรูและเพิ่มทักษะของเด็กและเยาวชน เปนการสรางประสบการณ เพิ่มทักษะ ดนตรี งาน

ชาง กีฬา 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ประชาชนและผูนําทองถ่ินสงเสริม แนะแนวและใหคําปรึกษา ทั้งนี้จึงเกิดความรวมมือรวมใจซ่ึงจะสงผลให

เกิดความสําเร็จ 

 ปญหาและอุปสรรค 

 อุปกรณยังไมเพียงพอและขาดงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อออกไปหาประสบการณ 

 บุคลานุกรม 

  นายจักรพงษ เจริญสุข   โทรศัพท 083-4894739  

      ที่อยู เทศบาลตําบลวังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 

๑๑.๒ กลุมบานสวนเบเกอร่ี (องคการบริหารสวนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม) 
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 แนวคิด 

 แนวคิดในการถายทอดความรูในการผลิตและแปรรูปขนมใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูสนใจทั่วไปในชุมชน 

เพื่อนําความรูที่ได เปนแนวทางในการสรางอาชีพ สรางรายได และผลิตเพื่อรับประทานเองในครอบครัว มีการสงเสริม

ใหใชวัตถุดิบในชุมชน ผัก สมุนไพรตางๆ ในการผลิตและแปรรูปขนมตางๆ เพื่อใหเกิดการนําใชทรัพยากรในชุมชน 

เพื่อสรางคุณคาของทรัพยากรที่มีอยู และยังทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนการจัดการคน มีแกนนํากลุม 9 คน ตาม

หลักเกณฑการพิจารณาของประธานกลุม กําหนดใหมีการประชุมกลุมเดือนละคร้ังทุกวันที่ 5 ของเดือน เด็กและ

เยาวชนมาจากผูสนใจเขารวมการทํางาน ซึ่งเปนคนในพื้นที่ โดยสมาชิกยังไมมีสวนรวมในการลงทุน แตรับคาจาง

รายวันเมื่อมีกิจกรรมนอกจากนี้มีการพัฒนาศักยภาพใหแกนนําสมาชิกสามารถทําหนาที่วิทยากรได 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการงาน เปนศูนยถายทอดความรูในดานอาหาร ขนม และเคร่ืองดื่มสุขภาพ โดยวิทยากรประจํากลุม

ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงมีการวางแผนพัฒนาศูนยใหเปนแหลงขอมูลดานโภชนาการ การทําผลิตภัณฑ บรรจุ

ภัณฑ แนะนําการทําผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ใหความรูเร่ืองแผนการตลาด บัญชีครัวเรือน ใหกับสมาชิกในกลุมระบบ

บริหารการตลาดที่ดี การจัดการขอมูล มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑใหเกิดความหลากหลายผานการทดลองโดยมี

สมาชิก ในกลุมเปนแนะนําจนไดสตูรอาหารที่แนนอน มีการทําบัญชีรายรับรายจายของกลุม การบันทึกขอมูลของกลุม

และการจัดเตรียมขอมูลดานโภชนาการสําหรับใชในการเปนวิทยากร การจัดการทรัพยากร แกนนํามีการคิดคนนํา

ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่มาประยุกตกับหลักสูตรการเรียนรู เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม สวนในเร่ืองของงบประมาณที่

ใชในการดําเนินงาน เปนเงินรายไดที่เปนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรมาในลักษณะของเงินอุดหนุนจากสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด โครงการ SME เพื่อการตอยอดธุรกิจและการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น  

มีสมาชิกเขารวมกลุมเพิ่มมากข้ึนสมาชิกในกลุมมีความมั่นคงมีการสรางอาชีพ สรางรายไดใหเด็กและเยาวชน

วันละ 250 บาทตอคน มีผลิตภัณฑจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในทองถ่ินเกิดผลิตภัณฑที่แตกตางและหลากหลายเกิด

ความรวมมือระหวางสมาชิกในศูนยการเรียนรูเพื่อการผลิตกลุมบานสวนเบเกอร่ี มีกระบวนการทางแนวคิดดานการ

สรางผลิตภัณฑใหเกิดความหลากหลาย แตกตางจากทองตลาด สมาชิกศูนยการเรียนรูเพื่อการผลิตกลุมบานสวนเบ

เกอร่ีสมาชิกศูนยการเรียนรูเพื่อการผลิตกลุมบานสวนเบเกอร่ีทุกคนมีสวนรวนในการเสนอแผนโครงการในเวที

ประชาคมเพื่อแสดงออกถึงความตองการของตนเองและสมาชิกที่จะรวมกลุมกันแปรรูปผลผลิตในชุมชนใหเปนสิ้นคา

ประจําทองถ่ินตําบลยายแพง มีแนวคิดนําวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินมาเพิ่มมูลคาโดยการนํามาแปรรูปในลักษณะอาหาร

พื้นบานประจําถ่ินมีจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง การรวมกลุมกันผลิตสินคาประจําทองถ่ิน ซึ่งเด็กและเยาวชน

สามารถนําสินคาที่ผลิตเขาสูตลาดไดจนเปนที่รูจักและไดรับความนิยม บงบอกถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชน  

 ปญหาอุปสรรค  

 ตองการพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําจากกลุมบานสวนเบเกอร่ีใหไดรับมาตรฐาน อย.  

 บุคลานุกรม  

  นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ  วิทยากร  

       โทรศัพท 084-0249797  
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       31 หมู 5 ต.ยายแพง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

       Email; monbakery@gmail.com 

 

  

mailto:monbakery@gmail.com
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รายละเอียดชุดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูที่ ๔ 

การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการนําใช 

 

 ฐานที่ 1๒ จัดทําและนําใชฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน 

 ฐานที่ ๑๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน 
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เมนูที่ ๔ 

การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการนําใช 

แนวคิดเมนู 

 การจัดทําและนําใชฐานขอมูลเด็กและเยาวชน เปนการวางกรอบแนวทางและทิศทางในการบริหารจัดการ

วางแผน เพื่อสรางนวัตกรรมภายใตฐานขอมูล ในพื้นที่เครือขายรวมสรางทองถ่ินนาอยูภาคเหนือตอนลาง ในการ

ออกแบบกิจกรรม โครงการ ยุทธศาสตรในการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ินเพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชนใน

พื้นที่ ควบคูการพัฒนาใหเกิดชองทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานของเด็กและเยาวชนทั้ง

ทางตรง และทางออม เชน หอกระจายขาว (ประกาศเสียงตามสาย) เว็บไซด และจดหมายขาว โดยมีการประเมินผล

และรายงานสถานการณปญหาที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง กิจกรรมการเรียนรูในเมนูที่ ๔ ประกอบดวย ๒ 

ฐาน ดังนี้  

  ฐานเรียนรูที่ 1๒ จัดทาํและนําใชฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน 

  ฐานเรียนรูที่ ๑๓ การสื่อสารและประชาสัมพนัธขอมูลการดําเนนิงานดานเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 การจัดทําฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชนจะชวยใหชุมชนมีขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนในชุมชน

ของตนเอง เพื่อนําใชสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การพัฒนาทักษะ กิจกรรมสรางสรรค ความตองการของเด็ก

และเยาวชน รวมถึงการประเมินผลและรายงานสถานการณ ปญหา และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทําใหทราบ

สถานการณปญหาและสามารถที่จะเขาไปจัดการปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  12.1 สภาเด็กและเยาวชน  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลสมอโคน อําเภอบานตาก จงัหวัดตาก 

   12.2 To be number one  

  ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

 

12.1 สภาเด็กและเยาวชน (องคการบริหารสวนตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก)  

 แนวคิด 

 เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเร่ืองของการจัดทําฐานขอมูลเพื่อดําเนินการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนสงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนดานมีความคิดที่เปนจิตอาสามากสามารถชวยเหลืองานภายในชุมชนไดรวมถึงเปน

การเพิ่มศักยภาพดวยการฝกทักษะชีวิตในภาวะเหตุการณในปจจุบัน และจากขอมูลที่จัดเก็บสามารถชี้ใหเห็นวาเด็ก

ฐานเรียนรูที่ 1๒ จัดทําและนําใชฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน 
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และเยาวชนมีความคิดเห็นเชนไร มีความถนัด ความชอบ แนวคิด การศึกษาและความตองการของเด็กสามารถแบง

กลุมเปาหมายและปริมาณที่จะดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาไดงายข้ึน 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน จากนโยบายผูบริหารทองถ่ินและ พรบ.สภาเด็ก จึงจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึนคร้ังแรกเมื่อ

ป พ.ศ. 2550 เร่ิมจากการคัดเลือกเด็กๆในแตละหมูบาน หมูบานละ 2 คน เพื่อทําการประชุมแตงตั้งสภาเด็กโดยมี

การคัดเลือกประธานสภาเด็กและคณะทํางานโดยมีวาระการทํางาน 2 ป หลังจากนั้นไดมีการประกาศรับสมัครเด็ก

และเยาวชน โดยคร้ังนี้ เด็กและเยาวชนไดสมัครเองโดยสมัครใจ องคการบริหารสวนตําบลไดมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชน มีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนประธาน และคณะกรรมการ

ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนในพื้นที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูแทน กศน.ประจําตําบล กํานัน 

ผูใหญบานทุกหมูบาน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทาน การจัดการงาน โดยสภาเด็กและเยาวชน

ตําบลไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาเด็กข้ึน มีเจาหนาที่ในสวนสวัสดิการสังคมเปนพี่เลี้ยงคอยกํากับดูแล 

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาเด็กและเยาวชนข้ึนหนึ่งคณะประกอบดวย นายกฯ ผูอํานวยการ

โรงเรียนในพื้นที่ จํานวน ๓ ทาน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่จํานวน ๒ ทาน ผูแทน กศน. 

จํานวน ๑ ทาน และพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลจํานวน ๔ ทาน มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตําบลเพื่อใชเปนแนวทางประกอบในการจัดทําขอบัญญตัิตําบล ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการสงเสริมและ

พัฒนาคือ ปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนดาน

มีความคิดที่เปนจิตอาสามากข้ึน เพิ่มศักยภาพดวยการฝกทักษะชีวิตในภาวการณปจจุบัน ฟนฟูสังคมหลังภัยพิบัติ

สงเสริมการมีอาชีพและสรางรายไดและสงเสริมการออม การจัดการขอมูล จัดทําบัญชีขอมูลเด็กและเยาวชนตามกลุม

อายุโดยไดรับการสนับสนุนขอมูลจากบัญชีรายชื่อจากนายทะเบียนอําเภอและขอมูลการใหบริการดานสุขภาพจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อายุตั้งแต ๐-๒๕ ป แยกเปนชายและหญิง มีการรับสมัครและจัดทําทะเบียน

ประวัติของสมาชิกที่ประสงคจะเขารวมดําเนินกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนจัดข้ึน จัดเวทีใหเด็กและเยาวชนไดแสดง

ความคิดเห็นและนําเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน การจัดการทรัพยากร จากขอมูลที่จัดเก็บสามารถชี้ใหเห็น

วาเด็กและเยาวชนมีความคิดเห็นเชนไร มีความถนัด ความชอบ แนวคิด  การศึกษา และความตองการของเด็กทําให

องคการบริหารสวนตําบลสามารถแบงกลุมเปาหมายและปริมาณที่จะดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาไดงาย

ข้ึน 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 มีการจัดตั้งกลุมเยาวชนอาสารวมพัฒนาตําบลสมอโคนข้ึน และจัดตั้งคายมวยเพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ

มวยไทยข้ึน ซึ่งผลลัพธที่ไดตอตนเองคือ ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองของสภาวะแวดลอมของตนเองรวมถึงสามารถ

นําเอาศักยภาพของขอมูลมาใชอยางถูกตองตรงกับความตองการ ผลลัพธที่ไดตอครอบครัว ทําใหครอบครัวสามารถ

เขาถึงขอมูลของเด็กและเยาวชน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน เคารพเหตุผล ใหคําปรึกษาและชวยกันแกไขปญหาได

อยางถูกตอง ผลลัพธที่ไดตอชุมชน เกิดความเขมแข็งภายในชุมชนจากฐานขอมูลที่ไดจัดเก็บไว และนํามาพัฒนา

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนไดอยางมีคุณภาพรวมถึงสงเสริมใหเด็กไดแสดงพลังและศักยภาพในการรวมกันพัฒนา

ชุมชน   

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
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 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชนเองและของสังคมสวนรวม

สงเสริมทักษะในการใชชีวิตในสถานการณปจจุบันและการทํางานเปนทีม สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย

ดวยการสรางขอตกลงรวมกันแลวนํามาปฏิบัติรวมกัน สรางการเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนในเร่ืองความสําคัญของ

ขอมูล 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การสรางความเปนกันเองระหวางผูใหญกับเด็กใหความจริงใจรับฟงอยางมีเหตุผลทําตัวใหเปนเพื่อนมากกวา

ที่จะเปนผูปกครอง ซึ่งจะทําใหเด็กและเยาชนเปดใจที่จะบอกกับผูใหญอยางเปดเผย เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความ

คิดเห็นอยางเต็มที่และสงเสริมอยางตอเนื่องไมขาดตอน 

  

 

 

 ปญหาอุปสรรค 

 เวลาคือปญหาในการดําเนินกิจกรรมตางๆกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนสวนใหญตองใชเวลา

กับการศึกษา ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมกับเด็กควรกําหนดในระยะเวลาที่เด็กพรอมและสามารปฏิบัติภารกิจนั้นๆได

โดยไมทําใหเสียเวลาของการศึกษาเลาเรียน 

 บุคลานุกรม 

  นายธัญวิสิฎฐ เรือนปญญา   โทรศัพท 081-7868020  

      Email: khadchock@hotmail.com 

 

12.2 To be number one (องคการบริหารสวนตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร)  

 แนวคิด 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ไดกอตั้งเมื่อป 2546 เปนชมรมที่พัฒนาการมาจากกลุมเยาวชนบานกระจาย

ที่ตั้งข้ึนป 2534 ขณะนั้นมีจุดประสงคเพื่อใหเยาวชนไดรวมกลุมทํากิจกรรมเพื่อความสามัคคีและเลนกีฬาเกิดจาก

แนวคิดของรุนพี่ 4 – 5 คนไดมีการทํากิจกรรมเก่ียวกับเยาวชนมาอยางตอเนื่อง จากรุนสูรุนจนถึงป พุทธศักราช

๒๕๔๖ในยุคของการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการรับสื่อขาวสาร

รวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนกับวิถีชีวิตของเยาวชนบานกระจาย มีการแพรระบาดของยาเสพติดข้ึนทุกพื้นที่ใน

ประเทศไทย เปาหมายของผูคายาเสพติดก็คือเยาวชนซึ่งเปนกลุมที่มีความออนไหว สามารถชักจูงไดงายจาก

สถานการณดังกลาว เยาวชนชุมชนกระจายรวมกับ ผูนําชุมชนซึ่งมีความหวงใยเยาวชน หลงผิดไปกับยาเสพติด จึงได

นอมนาเอาโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เปนองค

ประธาน นํามากอตั้งเปนชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจายตั้งแตป พุทธศักราช ๒๕๔๖ เปนตนมาโดยมี

หลักเกณฑ คือ รวบรวมคนดี คนเกง และคนที่มีอุดมการณที่จะสรางกิจกรรมดี ๆเพื่อตอตานและปองกันปญหายาเสพ

ติดรวมกัน คร้ังแรกไดทั้งหมด 146 คน  เปนชมรมที่กอตั้งในชุมชนรับสมาชิก เด็ก เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

mailto:khadchock@hotmail.com
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โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน อายุ 6-25 ป ซึ่งถือวาเปนกลุมเสี่ยงสูง  เขามาทํากิจกรรมรวมกัน ภายใตแนวคิด     

“ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนาอีคิว” และจากาการสํารวจขอมูลดานการสารเสพติด บุหร่ี และสุรา ใน

ประชากร อายุ 10 ป ข้ึนไป เมื่อป 2550 ทําใหชุมชนรูปญหาของเด็กและเยาวชนมากข้ึน จึงไดนําขอมูลดังกลาวมา

จัดทําโครงการ กิจกรรมตางๆ เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในขุมชน เชน การจัดตั้งศูนยเพื่อนในวัยรุน เฮือนปรับทุกข 

สรางสุข เยาวชนจิตอาสา การเขารวมงานบุญประเพณีตางๆของเยาวชน การรณรงคงานศพปลอดเหลา และกิจกรรม

อ่ืนๆที่เปนประโยชนกับชุมชน นอกจากนั้นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กลุมเยาวชนไดทําคือ การทําวิจัยของกลุมเด็กและ

เยาวชนในเร่ืองการเพิ่มรายได ลดรายจาย ซึ่งกลุมเยาวชนในตําบลไดรวมกันทําวิจัย ผลจากการทําวิจัยทําใหเด็กเองรู

ปญหาเร่ืองการลดรายจาย เพิ่มรายไดอยางไรใหกับตนเองและครอบครัว ซึ่งนอกจากนั้นยังนําเอาขอมูลที่ไดไปจัดทํา

โครงการอ่ืนๆ อีกเพื่อแกไขปญหาดานตางๆในชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน  

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน หลักเกณฑการรับสมัครสมาชิกของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย ชมรม TO 

BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย จะเปดรับสมัครสมาชิกใหมตลอดทั้งปและจะจัดพิเศษชวงเทศกาล รับสมัคร

เยาวชนที่อยูในหมูบาน โดยคุณสมบัติของผูที่จะเปนสมาชิกคือ เปนเยาวชนที่อยูทั้งในและนอกสถานศึกษา ประชาชน

ทั่วไปของบานกระจาย สมัครใจเขารวมรณรงคตอตานยาเสพติดและชวยเหลือชุมชน มีจิตอาสาและไมจํากัดอายุ 

สมาชิกมีสิทธิการดังนี้ ๑. สามารถเขารวมกิจกรรมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจายไดทุกกรณี 2. 

ผูสมัครจะได รับเข็ม TO BE NUMBER ONE ทุกคน 3. ผูติดยาเสพติดสามารถเขารับการบาบัดรักษาไดฟรีที่

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง จํานวนสมาชิกคร้ังแรกไดทั้งหมด 146 คน และมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกป ปจจุบันมีสมาชิก 

1,757 คน ไดเขารวมทํากิจกรรมรวมกัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย มีการเลือกตั้งคณะกรรม 2 

ชุดแตละชุดจะมีอนุกรรมการ 5 ฝาย คือ อนุกรรมการฝายกิจกรรม อนุกรรมการฝายรับเร่ืองราวรองทุกข ฝาย

สอดสองดูแล ฝายจัดหาทุน และฝายประชาสัมพันธ การจัดการงาน TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย ได

ดําเนินกิจกรรมภายใต 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลูกจิตสานึกและสรางกระแสนิยมที่เอ้ือตอ

การปองกันและ แกไขปญหายาเสพติด ของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย เชนชมรม TO BE 

NUMBER ONE ประชาคมกิจกรรมงานศพปลอดเหลา เยาวชน TO BE NUMBER ONE ดาเนินกิจกรรมชวนพอเลิก

เหลาเขาพรรษา รวมกับเครือขายชุมชนทุกหมูบานในตําบลกระจาย ชมรม TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อน

กิจกรรมรณรงคงานประเพณีปลอดเหลา ป 2553 – 2557 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุน สปสช.ตําบล

กระจาย เปนตน ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใหแกเยาวชน ศูนยสหายปรับทุกขสรางสุขสราง

รอยยิ้ม บริการใหคําปรึกษาแกสมาชิกชมรมหรือเยาวชนอ่ืนๆ ที่มีปญหาโดยคณะกรรมการที่ผานการอบรมการให

คําปรึกษาเบื้องตน กิจกรรมอานหนังสือใหนองฟงพัฒนาอีคิว สาหรับสมาชิกผูที่ตองการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

ของตนเอง ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย กิจกรรมเชิงสรางสรรคเพื่อสรางสุข เปนการแนะนาใหเขา

กลุมกิจกรรมตางๆของชมรมตามความสนใจของเยาวชน เชน กลุมเลนดนตรี กลุมเลนกีฬา กลุมศิลปะ กลุมรองเพลง 

เตนรา ดีเจ และอ่ืนๆ เยาวชน TO BE MUMBER ONE เขาวัดพัฒนาจิต สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล

กระจายและสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาเครือขาย สราง

เครือขายสูร้ัวโรงเรียน คือกิจกรรมจากบานสูหองจากพี่สูนอง TO BE NUMBER ONE ไดนําเอากิจกรรมของชมรมไป

ใชในโรงเรียน 2 โรงเรียนที่มีสมาชิกเรียนอยูสรางเครือขายสูร้ัวสังคมในตําบลกระจาย คือ กิจกรรมพี่สอนนองการ
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สรางและพัฒนาเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนของตําบลกระจาย 2 หมูบาน การจัดการขอมูลการ

นําเอาฐานขอมูลเด็กและเยาวชนในตําบลมานําใชในการแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน ไดแก ขอมูลจากสภาเด็กและ

เยาวชน ขอมูลศูนยพัฒนาครอบครัว และขอมูลดานอ่ืนๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ การ

จัดการทรัพยากร การดําเนินกิจกรรมตางๆของชมรม ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ไดแก องคการบริหาร

สวนตําบลกระจาย กองทุนสุขภาพตําบลกระจาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระจาย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดยโสธร สนับสนุนศูนยเรียนรู กองทุนสนับสนุนการวิจัย ผูนําชุมชน หนวยงานเอกชนในพื้นที่ ใหการสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชมรมและการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

  1. มีการรณรงคใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 

  2. เกิดศูนยสหาย TO BE NUMBER ONE ปรับทุกขสรางสุขสรางรอยยิ้ม 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพในการฝกคิดแกปญหาและพัฒนาอีคิวของเยาวชนดวยตนเองและโดยกลุม

ศูนยเรียนรูของหมูบานและศูนยอินเตอรเน็ตตําบลกระจาย เพื่อใหเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

  4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย รวมมหกรรมการประกวดจังหวัด TO BE 

NUMBER ONE กลุมมาตรฐานตนแบบระดับเพชรป 2556  

  5 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย เขารวมประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ดีเดน ระดับประเทศ ประเภทชุมชน  

  6. เกิดขยายเครือขายไปยังโรงเรียน และชุมชนขางเคียง 

  7. เกิดการมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

  1. การไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม จากหนวยงานตางๆ เชน องคการ

บริหารสวนตําบลกระจาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินตําบลกระจาย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนวยงานเอกชน เปนตน 

  2. มีการพัฒนาศักยภาพของชมรมอยางตอเนื่อง ไดแกการไปศึกษาดูงาน การอบรมพัฒนาความรู

และทักษะดานตางๆ 

  3. มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี 

  4. การไดรับการหนนุเสริมดานวิชาการตางๆจากหนวยงานของรัฐ 

  5. มีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบปญหาและหาทางแกไข  

  6. ทุกภาคสวนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการดําเนินงานของชมรม 

 บุคลานุกรม 

  นางธนพร วิไล   นักบริหารงานสาธารณสุข  

      โทรศัพท 089-8487951  

      ที่อยู 246 ม.๓ ต.กระจาย อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 
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 การพัฒนาชองทางการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานดานเด็ก เพื่อใชเปนชองทางในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนเขามามีสวนรวม และใชเปนชองทางใน

การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  13.1 สภาเด็กและเยาวชนตาํบลลอมแรด  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

   13.2 ตนกลา ตะนาวศรี  

  ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 

13.1 สภาเด็กและเยาวชนตําบลลอมแรด (องคการบริหารสวนตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง)  

 แนวคิด 

 กลุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลลอมแรด เปนแกนนําในการทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนรวมทั้งใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลโดยวิธีการสนับสนุนใหเยาวชน

จัดทํากิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ สภาเด็กและเยาวชนตําบลลอมแรด ไดดําเนินงานและกิจกรรมโดยมี

การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนจากการทํางานของแหลงเรียนรู ตองการใหเกิด

กระบวนการ การมีสวนรวมใหเยาวชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม รวมคิด รวมแกปญหา รวมพัฒนาชุมชน และเกิด

ความรักสามัคคีภายในตําบล นอกจากประชาชนที่เขารวมและไดรับประโยชน โดยเด็กและเยาวชนในตําบลลอมแรด 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลลอมแรด เกิดความสามัคคีกันสามารถใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันไดภายในกลุม และ

พึ่งพาตนเองไดในการทํากิจกรรมตางๆ โดยมีแกนนําเปนเยาวชน 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการงาน รวมตัวกันทํากิจกรรมโดยใชสถานที่คือ บริเวณเทศบาลตําบลลอมแรด กิจกรรมที่กลุมสภา

เด็กและเยาวชนทําคือกิจกรรมตามเทศกาลสําคัญตางๆที่ชุมชนในเทศบาลทํากันเปนประจํา เชนประเพณีลอยกระทง 

และประเพณีสําคัญตางๆ ที่จัดข้ึน ประเภทกิจกรรม ไดแก ดานกีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ดานการรณรงค

ปองกันและแกไขปญหาการพฒันาเด็กและเยาวชน ชุมชน และสังคม ดานจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ มีการประชุมรวมกันและทํางานโดยผานความ

เห็นชอบจากคณะบริหาร หรือสมาชิกกลุม การทํางานเปนกลุม แบงบทบาทหนาที่/ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุม

ในการดําเนินกิจกรรม มีคณะบริหารหรือสมาชิกกลุมเขารวมดําเนินการและรวมกิจกรรม มีความตอเนื่องและเปน

ประโยชนตอชุมชน สังคม การจัดการขอมูล มีการจัดทําฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที ่เพื่อประโยชนการ

นํามาวิเคราะหและวางแผนการดําเนินงานที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชน สภาเด็กจัดทําขอมูลดานเด็กและเยาวชน

ฐานเรียนรูที่ ๑๓ การสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน 
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เชน จํานวน เพศ การศึกษา รายได ปจจัยความสําเร็จ จุดเดนจุดดอย หรือการจัดทําสถานการณดานยาเสพติด 

ปญหาตั้งครรภกอนวัยอันควร การจัดการทรัพยากร เด็กและเยาวชนเกิดการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสังคม โดยมี

เทศบาลตําบลลอมแรดใหการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของกลุมสภาเด็ก  กลุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบล

ลอมแรดมีการบริหารจัดการดวยตัวเองในกิจกรรมตางๆ เด็กสามารถออกแบบทางความคิดไดอยางอิสระเต็มที่ จึงทํา

ใหสมาชิกในกลุมมีความสุขในการทํากิจกรรมกับกลุม เด็กและเยาวชนมีจติอาสาที่จะเขารวมประเพณีตางๆของชุมชน

และใหการชวยเหลือตางๆกับเทศบาล  

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 กลุมไดใหความรวมมือในการทํากิจกรรมในงานประเพณีตางๆ ของชุมชน กลุมสภาเด็กและเยาวชนมีสวน

รวมในการทํากิจกรรมกับชุมชน เชนการทําขบวนกระทงในประเพณีลอยกระทงเทศบาลตําบลลอมแรด เยาวชนใน

ตําบลมีสวนรวมในการพัฒนาชมุชนและการทํากิจกรรมตางๆกับชุมชน ปญหาดานเด็กและเยาวชนไดรับการแกไขและ

เปนภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสฝกฝนคุณลักษณะภาวะการเปนผูนําที่มีคุณธรรม ทําประโยชนเพื่อ

สังคมสวนรวม 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ ๔ การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนในการนําใช มีการนําขอมูลที่กลุมสภาเด็กและเยาวชน

จัดทําขอมูลเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตําบลลอมแรดมาใชในการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตําบลลอมแรด 

โดยใชขอมูลในการวิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหาตางๆของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงการวางแผนกิจกรรม

ตางๆกับชุมชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การรวมกลุมของเยาวชนโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมตางๆของกลุมและมีการ

สนับสนุนทางงบประมาณเพื่อใชจายในการทํางาน 

 ปญหาอุปสรรค 

 สภาเด็กและเยาวชนไมมีหองสําหรับทํากิจกรรมกลุมสําหรับใชประชุม จึงไมมีที่ทําการหรือหองทํางานที่

แนนอน มีเพียงลานทํากิจกรรมในที่ทําการเทศบาลตําบลลอมแรดเปนจุดรวมตัวในการทํากิจกรรมตางๆ หรือการ

จัดเก็บอุปกรณของกลุม 

 บุคลานุกรม 

  นางมาลีวรรณ กองอยู  นักวิชาการการศึกษา  

      โทรศัพท 088-5476790 

      ที่อยู เทศบาลตําบลลอมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง 

 

13.2 ตนกลา ตะนาวศรี (องคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี) 

 แนวคิด 
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 นายบุญสง ใจชื่น ผูนํากลุมตนกลาตะนาวศรี เมื่อสมัยวัยรุนเปนรักความสนุกสนานชอบทํากิจกรรมกับ

เพื่อนๆอยากเขาไปทองเที่ยวในปา อยากเปนนักอนุรักษธรรมชาติ ไดมีแนวคิดริเร่ิมกับเพื่อนๆ อยากทําประโยชน

ใหกับชุมชนโดยมีเปาหมายใหเด็กและเยาวชนไดมีกิจกรรมที่มีประโยชนที่ทําในยามวาง และเห็นวาเร่ืองของยาเสพติด

มีการระบาดเพื่อข้ึนจึงไดชักชวนใหเด็กและเยาวชนทํากิจกรรมหางไกลยาเสพติด จึงไดจัดกิจกรรมตางๆข้ึนใหเด็กและ

เยาวชนไดรวมกันทําโดยมุงเนน การอนุรักษธรรมชาติใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการขอมูล นายบุญสง ใจชื่น ไดจัดตั้งกลุมการอนุรักษธรรมชาติและปลูกปาเพื่ออนุรักษตนน้ําลําธาร

การจัดการทรัพยากร ไดมีกิจกรรมพาเด็กและเยาวชนรวมปลูกปาและรวมทําฝายชะลอน้ําในโครงการเพื่ออนุรักษตน

น้ําลําธาร 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่สนใจเขารวมกิจกรรมตางๆเพิ่มข้ึน เชน การสรางฝายชะลอน้ํา การปลูกกลวยไมปา 

การสรางสิ่งประดิษฐจากเมล็ดไมปาและยังเกิดกลุมเครือขายในการทํากิจกรรมกับเยาวชนในพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง คือ 

กลุมกระตายในดวงจันทร ทํากิจกรรมสรางความสัมพันธเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การจัดคาย

อบรมอนุรักษธรรมชาติ เปนเตน 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมใหแกเด็กและ

เยาวชนมีสวนรวมของชุมชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ทําใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในชุมชนและไดรูจักแกไขปญหาของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและ

ชุมชนได 

 ปญหาอุปสรรค 

 ผูปกครองขาดความรูความเขาใจและการใหรวมมือในการทํากิจกรรม 

 บุคลานุกรม  

  นายบุญสง ใจชื่น  ประธานกลุมตนกลาตะนาวศรี  

     โทรศัพท 087-1712198 
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รายละเอียดชุดกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูที่ ๕ 

การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ิน เพ่ือเฝาระวังปญหา

และปกปองสิทธิของเด็กและเยาวชน 

 

 ฐานที่ 1๔ ออกกฎ กติกาชุมชน หรือขอบัญญัติทองถ่ินวา

ดวยการเฝาระวังปญหาและปกปองสทิธิของเด็กและเยาวชน 

 ฐานที่ ๑๕ จัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัยตอการใชชีวิต

ของเด็กและเยาวชน 
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เมนูที่ ๕ 

การกําหนดกฎ กตกิา หรือขอบัญญัติทองถิ่น เพ่ือเฝาระวังปญหา 

และปกปองสิทธิของเด็กและเยาวชน 

แนวคิดเมนู 

 มุงเนนการเฝาระวังปญหาและปองกันสิทธิของเด็กและเยาวชนเพื่อจัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัย รวมถึงการ

กวดขันเด็กและเยาวชนใหหางไกลจากสถานที่ที่ไมเหมาะสมและไมเขาใกลสถานที่นั้นๆ กิจกรรมการเรียนรูในเมนูที่ ๕ 

ประกอบดวย ๒ ฐาน ดังนี้  

  ฐานเรียนรูที่ 1๔ ออกกฎ กติกาชุมชน หรือขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยการเฝาระวังปญหาและปกปอง

สิทธิ ของเด็กและเยาวชน 

  ฐานเรียนรูที่ ๑๕ จัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัยตอการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน 

 

 

 

  

 ออกกฎ กติกาชุมชน หรือขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยการเฝาระวงัปญหาและปกปองสิทธิของเด็กและเยาวชน 

เชน ยาเสพติด อบายมุข การทะเลาะวิวาท การมั่วสุม ทองไมพรอม เปนตน โดยเด็กและเยาวชนเขาไปมีสวนรวมใน

การพัฒนาหรือออกกฎ กติกาดังกลาว  

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  14.1 ธรรมนูญสุขภาพ  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ  

  14.2 แผนสุขภาพชุมชน  

  ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

 

14.1 ธรรมนูญสุขภาพ (องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ) 

 แนวคิด 

  เกิดจากแนวคิดของนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก ที่มองถึงการกําหนดนโยบายสาธารณะใน

การบริหารงานในตําบลซึ่งไมตรงกับความตองการของประชาชนมากนัก เพราะประสบการณในการเปนนายกมา

หลายสมัยจึงทําใหเห็นวา การกําหนดนโยบายนั้น  ตองมาจากความตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลของตนเองจึง

จะสามารถดําเนินงานไดอยางตรงกับความตองการของประชาชน  โดยกําหนดใหทุกภาคสวนในตําบลเขามามีสวน

รวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ “รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รวมกันหาแนวทางแกไข” เชื่อมรอยการทํางานทุน

ฐานเรียนรูที่ 1๔ ออกกฎ กติกาชุมชน หรือขอบญัญัตทิองถิ่นวาดวย 

การเฝาระวังปญหาและปกปองสทิธิ ของเด็กและเยาวชน 
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ทางสังคมทั้งหมดในพื้นที่บูรณาการการทํางานโดยใชปญหาและความตองการของประชาชนเปนตัวตั้งในการทํางาน 

โดยมีเปาหมายคือการสรางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนใหกับประชาชน ทั้งดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอมผลกระทบที่ปรากฏใหเปนรูปธรรม ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเบื้องตน เร่ิมตนนั้นไดใช

แบบสอบถามจากองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็กจัดทําแบบการเก็บขอมูล ไดมีการใหเด็กและเยาวชนในหมูบาน

เขามารวมในการจัดเก็บสํารวจ ขอมูลทุกปเพื่อเปนการสรางการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนใหมากข้ึน  ซึ่งมี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เขามาชวยในการวิเคราะหขอมูล แตตอมาไดนํากระบวนการวิจัยชุมชน (Re-Recap) 

มาใชและการใชเวทีประชาคมของแตละหมูบาน เดือนละ 1 คร้ัง ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดกลุมเปาหมาย 

1.) เด็กและเยาวชน 2.) วัยทํางาน 3.) ผูสูงอายุ และไดนําขอเสนอที่ไดรับนั้น มารวมคิดวิเคราะหกับผูนําชุมชนในการ

จัดการทําแผนชุมชนโดยจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของขอเสนอ โดยมีองคกรตางๆ เขามารวมสนับสนุนในการทํา

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก เชน โรงเรียนในสังกัดจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเพื่อใหเด็กและเยาวชน

ไดเรียนรูถึงองคความรูในชุมชนของตนเอง ศูนย 3 วัยเขารวมในการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ องคกรเครือขาย ในการเสนอความคิดเห็น โดย

ใชหลักวา รวมคิด รวมทํา รวมรับฟงคิดเห็น เพื่อตอบสนองความตองการอยางแทจริงของชุมชนนั้น โดยการใหมีการ

ลงพื้นที่ในการสํารวจขอมูลและรับฟงความคิดเห็น ทุกเดือนเพื่อสรุปออกมาวาความตองการคืออะไร การจัดการงาน

เมื่อกระบวนการรับฟงความคิดเห็นแลว จัดลําดับความสําคัญ เพื่อใหทราบถึงความเรงดวนในการเขาสูประเด็นของ

การจัดทํางบประมาณ  เมื่อไดปญหาที่สําคัญหรือความตองการเรงดวน จะเชิญผูนําชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร เขา

รวมการเขียนแผนชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอยางมีทิศทางมากข้ึนและตรงกลับความตองการอยางแทจริง

การจัดการขอมูล ดานการจัดเก็บขอมูลโดยใหกลุมเด็กและเยาวชนในหมูบานมีสวนรวมในการจัดเก็บขอมูลตาม

หมูบาน เพื่อดึงเยาวชนเขามามีสวนรวมกับการทํางานของทองถ่ินโดยการจัดการขอมูลนี้แบงออกเปนประเด็นตามที่

ตองการ เชน สิ่งแวดลอม/ขยะ/อากาศ/เร่ืองเด็กและเยาวชน/ผูสูงอายุ/สุขภาพ เมื่อไดขอมูลที่ตองการแลวก็มีการ

ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนใหกับทองถ่ินของตน จนสามารถจัดทําเปนธรรมนูญสุขภาพ 4 หมวดใหญ 12 หมวดยอย 

เปนตนแบบในการจัดทําขอมูลดานตางๆ ที่ตองการของชุมชน การจัดการทรัพยากร มีการแบงงานในการทํางาน โดย

ใหแตละภาคสวนมีหนาที่รับผิดชอบในสวนประเด็นตางๆ เชน โรงเรียนทําหลักสูตรทองถ่ินเพื่อเปนกานอนุรักษ 

ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนไวใหกับเด็กและเยาวชนในตําบล ดานสิ่งแวดลอมมีทีมประชาชนในการกํากับดูแล เพื่อ

เปนการรักษาใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชน 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

  มีการรวมมือในการบริหารงาน การจัดทําโครงการประชาชนยอมรับการทํางานขององคกรมากข้ึนประชาชน

สวนใหญมีความพึงพอใจ ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ประชาชนมีการลดใชสารเคมี สารเคมีลดนอยลดโดยการ

สุมตรวจเลือดของเกษตรกร และยังสะทอนถึงผลการเลือกตั้งของผูบริหาร ที่มีประชาชนชอบในการบริหารงานแบบมี

สวนรวมโดยประชาชนรวมกันคิด รวมทําและรวมแกไข จนมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานในเร่ืองของการมีสวน

รวมของเด็กและเยาวชนในการบริหารงานทองถ่ิน 

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 
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 มีการเปดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เยาวชนในการเสนอขอมูล สะทอนความตองการที่

แทจริงของเยาวชน ของประชาชน และยังมีสถานที่สําหรับเด็กและเยาวชนในการแสดงออก เชน สนามกีฬา ดนตรี 

และยังมีการเพิ่มทักษะของเยาวชนในการอบรมเร่ืองของภูมิปญญาทองถ่ิน เปนขอตกลงรวมกันที่เด็กและเยาวชนไม

เลนการพนันในงานศพและจะไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด ยังมีการประกาศรางวัลใหแกเด็กและเยาวชนในรางวัล

“คนดีสรางสรรคสังคม” 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

   1.มีการทํางานแบบเชิงรุกโดยการเขาถึงพื้นที่ที่ตองการทราบขอมูล ปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนนั้นๆ 

   2.มีการรับฝงความเห็นของประชาชนใหเกียรติเทาเทียมเอ้ืออาทร 

   3.มีการทํางานรวมกับสวนกลาง/กับทองถ่ินเพื่อสรางเครือขายในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

   4.ทุกคนในชุมชนมีความรวมแรง รวมใจ และมีความสามัคคี สามารถทําใหงานประสบผลสําเร็จได 

  

 

 ปญหาอุปสรรค 

   ๑. มีการแบงฝายในดานความเห็นที่คิดตาง (แกไขดวยการรับฟงไมปฏิเสธความเห็นที่แตกตาง มี

การรับฟงความคิดเห็นแบบตกผลึก) 

   2. ขอเสนอบางขอ เสนอความรูสึกสวนตัวมากเกินไปและสะทอนความคิดในแงลบของประชาชน 

   3. ไมมีการถอดบทเรียนในดานอุปสรรค (ควรถอดบทเรียนอุปสรรคดวยเพื่อการปรับปรุงแกไขใน

คร้ังตอไป 

 บุคลานุกรม 

  นายสุชาติ นอยคนดี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก  

     โทรศัพท 081-0416473    

     องคการบริหารสวนตําบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบรูณ  

     Email: ninewteera@gmail.com  

 

14.2 แผนสุขภาพชุมชน (องคการบริหารสวนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร) 

 แนวคิด 

 เกิดจากผูบริหารมองเห็นถึงประเด็นปญหาดานสุขภาพของคนในชุมชน จึงเขารวมกับกองทุน สปสช. 

แหงชาติเมื่อป 2553 เพื่อจะสงเสริม สนับสนุน การใหประชาชนเขาถึงบริการโดยงายภายใตการขับเคลื่อนของกองทุน

โยยึดระเบียบกองทุนในการทํางานเพื่อเพิ่มใหประชาชนมีขีดความสามารถควบคุมและสรางศักยภาพของชุมชนแบบ

องครวมในดานสุขภาพที่เปนตังตั้งมีความสอดคลองกลมกลืนกับชีวิตความเปนอยู 

 การบริหารจัดการ 

mailto:ninewteera@gmail.com
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 การจัดการคน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ, คณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนแผนสุขภาพ การจัดการงาน มีการ

มอบหมายงานใหดูแล เชน นักพัฒนาชุมชนดูแลดานแผนงานดานกิจกรรม นักวิชาการเงินดูแลดานการเงินและ

งบประมาณ หัวหนาสํานักฯ ดูแลดานการตรวจสอบการประเมิน การจัดการขอมูล มีการจัดทําแผนสุขภาพของชุมชน 

มีการประชุมระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดแผนสุขภาพการปฏิบัติและแกไขปญหาตามบริบทโดยใชเวที

ประชาคม มีการจําแนกประชากรตามโรค มีทะเบียนผูปวยติดเตียง โรคเร้ือรัง เปนตน การจัดการทรัพยากร มีการ

ระดมทุน และทรัพยากรที่จําเปนในการขับเคลื่อนสุขภาพ 

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน เชน ผูปวยเร้ือรัง ผูปวยติดบานติดเตียงลดนอยลง ประชาชนเขาถึงการไดบริการ

งายข้ึน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 การมีสวนรวมของคนในชุมชน ความรวมมือของภาคีในตําบล งบประมาณสนับสนุน ฐานขอมูลภายในตําบล 

 ปญหาอุปสรรค 

 การติดตอประสานงาน ขาดความเขาใจ 

 บุคลานุกรม  

  นางสาวชุณหกาญจน สมัครธัญกิจ  นักพัฒนาชุมชน  

       โทรศัพท 080 – 5069696  

       อบต. จันทิมา 99 หมู 8 ตําบลจันทิมา  

       อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 62170 

 

 

 

  

 มีการจัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัยและมีการกวดขันการใชชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานทีท่ี่ไมเหมาะสม 

 ตัวอยางพื้นที่รูปธรรม ประกอบดวย   

  15.1 อปพร.24 ชั่วโมง  

 ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตาํบลศรีณรงค อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร 

   15.2 กลุมเยาวชนเบอยีวา  

  ที่ตั้ง : องคการบริหารสวนตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี 

 

15.1 อปพร.24 ชั่วโมง (องคการบริหารสวนตําบลศรีณรงค อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร) 

 แนวคิด 

ฐานเรียนรูที่ ๑๕ จัดระเบียบชมุชนใหปลอดภัยตอการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน 
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 นายกและกํานัน เพราะเห็นปญหาในพื้นที่ตําบล เมื่อเกิดเหตุตางในพื้นที่ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ ภัย

จากมนุษยและอุบัติเหตุ การชวยเหลือไมทันการทําใหเกิดความสูญเสียดังนั้นจึงไดทําโครงการ อปพร. 24 ชั่วโมง ในป 

พ.ศ. 2554 เพื่อจะไดให อปพร. เฝาระวังรอรับสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึนภายในพื้นที่ เพื่อจะไดชวยเหลือและ

ประสานได รวดเร็ว และอาจจะไดลดการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและการเสียทรัพยสิน 

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน ปจจุบัน อปพร. ที่ศูนย อปพร. อบต. ศรีณรงคมีทั้งหมด 179 คน ทางศูนยจะมีหนังสือความ

สมัครใจใครจะประจําศูนยวิทยุบางก็ใหตอบรับและจะประชุมสมาชิก อปพร.ใหทราบถึงโครงการที่จะทํา การจัดการ

งาน ที่ศูนยจะจัด อปพร.วันละ 4 นาย กลางคืน 2 คน กลางวัน 2 คน ใหครบคนละ 12 ชั่วโมง การจัดการขอมูล 

ทางศูนย อปพร. จะมีขอมูลของสมาชิก อปพร. ทุกนาย ใครมาปฏิบัติหนาที่จะมีสมุดบันทึกการเขาออกและการ

บันทึกเหตุการณตลอดการปฏิบัติหนาที่ การจัดการทรัพยากร ทางศูนย อปพร. จะมีการฝกทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ของ อปพร. ให อปพร. ไดสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เชน ฝกกูชีพ กูภัย ใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดย

การเห็นผลงานในการปฏิบัติหนาที ่

 รูปธรรมและผลที่เกิดขึ้น 

 ผลการปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ทําใหประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงไดประโยชน

อยางมากเพราะเมื่อเกิดเหตุข้ึนภายในตําบล และเมื่อทางศูนยไดรับเหตุจะประสานลูกขายทางวิทยุที่ลูกขายจะประจํา

อยูทุกหมูบาน เขาทําการชวยเหลือหากเกินกําลังก็จะประสานหนวยงานที่เก่ียวของเขาทําการชวยเหลือและสามารถ

รายงานขอมูลใหในทางอําเภอและอบต. เมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทไมวาจะเปนวัยรุนหรือภายในครัวเรือน ลูกขายที่มี

อยูในชุมชนจะแจงเขาศูนยทาง ศูนยจะแจงลูกขายเขาเคียรพื้นที่ไดอยางรวดเร็วสามารถลดความสูญเสียไดอยางดีมาก 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทุกรูปแบบ สามารถชวยเหลือและจัดการเหตุนั้นไดอยางดีเยี่ยม ความชวยเหลือเบื้องตน 

ติดตอประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความประทับใจและความอบอุนกับประชาชนในพื้นที่และทั่วไป 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 ปจจัยความสําเร็จตามโครงการ คือ นายก-กํานัน รวมคิดรวมประสานงาน สมาชิก อบต. มีจิตอาสา

ประชาชนในพื้นมีความสวนรวม มีการประชุมระดับหมูบาน/ตําบล มีขอมูลทุกดานในตําบล ทุกภาคสวนในตําบลมี

สวนรวมใจและมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ 

  

 ปญหาอุปสรรค 

 ความเห็นตางแตไมแตกแยก มีการเปลี่ยนตัวนายกทําใหนโยบายอาจจะเปลี่ยน และตองสรางบุคคลใหมีจิต

อาสามากข้ึน 

 บุคลานุกรม  

  นายจักรพันธ แสงแกว  กํานัน 

      โทรศัพท 093 – 0854409  

      ที่อยู 68 หมู11 บานโคกสนวน ตําบลศรีณรงค  

      อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร 32190 
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15.2 กลุมเยาวชนเบอยีวา (องคการบริหารสวนตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี) 

 แนวคิด 

ศูนยประสานงานเด็กและเยาวชนชายแดนใต ไดเล็งเห็นวาเด็กและเยาวชน คือ กําลังสําคัญของการพัฒนา

พื้นที่  ดังนั้นจึงมุงเนนการสรางคานิยมที่ดีงาม สรางสํานึกแหงความรับผิดชอบ กระตุนเตือนใหเด็กและเยาวชน

ตระหนักในบทบาทหนาที่ที่พงึกระทําตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนปลูกจิตสํานึกเร่ือง

จิตสาธารณะ บําเพ็ญประโยชนแกสวนรวม ไมของเก่ียวอบายมุข คิดและทําอยางสรางสรรคเพื่อชวยกันนําชุมชนสู

สังคมสุขภาวะ หลักคําสอนของอิสลามระบุไวชัดเจนถึงคุณธรรมและสิ่งที่เด็กและเยาวชนควรยึดถือปฏิบัติ อาทิ การมี

จิตสาธารณะ การอุทิศตนเพื่อทําเร่ืองดีงาม สรางสรรค ตามวจนะของนบีมุฮัมหมัด (ศ.ล) ความวา “จงฉกฉวยหา

ประการแรก กอนหาประการหลัง (จะตามมา) ความหนุมสาวของทาน กอนวัยชรา สุขภาพที่ดีของทาน กอนความ

เจ็บปวย ฐานะที่ดีของทาน กอนความยากจน การมีเวลาวางของทานกอนที่ทานจะมีงานยุง การมีชีวิตที่ดีของทาน

กอนความตาย” สิ่งแรกที่ทานนบีมุฮัมหมัดไดใหคําเตือน คือ ใหฉกฉวย ความหนุมกอนวัยชรา นี่คือ ความรับผิดชอบ

อันดับแรก คนหนุมสาวเปนชวงชีวิตที่ตองเปน “ผูให” มิใชเปนเพียง “ผูรับ”   

 การบริหารจัดการ 

 การจัดการคน กลุมบุคคลเปาหมาย ไดแก เด็กและเยาวชน และประชาชนในตําบลและหมูบาน สมาชิกกลุม

ไดจากการสมัครใจของเยาวชนที่มีความมุงมั่นและมีจิตอาสาในการที่จะพัฒนาชุมชนทองถ่ิน การจัดการงาน พัฒนา

ศักยภาพทั้งดานการเรียนรูของผูนํากลุมและกิจกรรมควบคูกัน สรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในกลุมจากการ

ชวยเหลือกันทํากิจกรรมตางๆ สนับสนุนพัฒนาประสบการณการเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีรายไดเสริมจากการทํากิจกรรม การจัดการขอมูล ขอมูลจากแผนแมบทชุมชน มาสูการ

จัดตั้งกลุม ขอมูลที่ไดจากการศึกษาดูงาน การจดบันทึก ขอมูลจากประสบการณในการดําเนินชีวิตของสังคมใน

ทองถ่ิน นํามาบูรณาการใหเขากับการดําเนินงานของกลุม หลักสูตรและโครงการไดมาจากการประชุมรวมกันระหวาง

ผูนําทองถ่ินและชุมชน ใชในการบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากร กลุมเยาวชนไดตระหนักถึงการจักการ

ทรัพยากรในพื้นที่โดยอาศัยการมีสวนรวมของคนในชุมชน เชน การปลูกปาทดแทน รณรงคการปลูกผักสองขางทาง 

(ร้ัวกินได)     

 รูปธรรมและผลที่เกิด  

 องคความรูที่ปรับประยุกตจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด การ

เลี้ยงปลาดุก การทําเฟอรนิเจอร การทําบัญชีรายรับ-รายจายฯลฯ กิจกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรับใหสมาชิกกลุมและผูสนใจเรียนรูและฝกปฏิบัติ กองทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทํากิจกรรม

ตางๆของสมาชิก สามารถนําผลผลิตออกมาวางจําหนายตามรานคา และการจัดนิทัศการตางๆ เชนงานวิชาการของ

โรงเรียน เยาวชนสามารถฝกปฏิบตัิทักษะชวีิตที่สอดคลองบนหลัก “อากีดะห และ อีบาดะห” ตามหลักศาสนาอิสลาม 

เชน การชวยเหลือเก้ือกุลซึ่งกันและกัน มีการเสียสละตอสวนรวมมากข้ึนและอยูรวมกันอยางมีความสุข กลุมไดคนพบ

คุณคาและศักยภาพของตนเองสามารถนําใชตัดสนิใจวางแผนการเรียนในระดับสูงข้ึนและวางแผนการใชชวีิต เชน การ

ตัดสินใจศึกษาตอในสาขาอาชีพที่ตนถนัด การวางแผนในการประกอบอาชีพเสริม กลุมมีสวนรวมในการสมทบกองทุน
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สําหรับนองๆ ไดทํากิจกรรมลักษณะนี้ตอไป กลาวคือ เมื่อเยาวชนไดมาเรียนรูแลว ยังมีสวนในการนําผลผลิตไป

จําหนายในตลาด สรางรายไดจากการผลผลิตเพื่อมาเปนทุนสําหรับทํากิจกรรมของสมาชิกกลุมรุนตอๆ ไปในอนาคต

เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และตระหนักในการมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล อุทิศตนบําเพ็ญประโยชนให

สังคมตอไป มีความภูมิใจและรูจักคุณคาของเงิน ลดปญหาความไมสงบสุขในพื้นที่ ทําใหคนในชุมชนมองเห็นศักยภาพ

ของกลุมเยาวชน และเขาใจเยาวชนมากข้ึน ทุกคนอยูในชุมชนรวมกันอยางมีความสขุและชวยลดปญหาอบายมุขตางๆ 

ในชุมชน  

 ความเชื่อมโยงกับ ๕ เมนูการเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

 เมนูที่ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน ทางชุมชนไดจัดอบรมเก่ียวกับยา

เสพติดเปนประจําทุกเดือน โดยนําวิทยากรที่มีประสบการณในพื้นที่เปนวิทยากรในการใหความรูในการบรรยาย 

 เมนูที่ 2 การบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการจัดการสําหรับกิจกรรมสรางสรรค กองทุนสวัสดิการของ

กลุมเยาวชนเปนกองทุนหลักในการเล็งเห็นความสําคัญในการทํากิจกรรมภายในกลุมในดานตาง เชน ดานสุขภาพ 

ดานการจักการกลุม และการทําประโยชนในรูปแบบตางๆใหแกชุมชน 

 เมนูที่ 3 เพิ่มทักษะและสรางการเรียนรูของเด็กและเยาวชน การเรียนรูของเด็กและเยาวชนภายในกลุม

คอนขางชัดเจน เชน สรางจิตสํานึกที่ดี สรางงาน สรางอาชีพ เกิดการบูรณาการภายในกลุม 

 เมนูที่ 4 การพัฒนาระบบขอมูลดานเด็กและเยาวชนและการนําใช การพัฒนาระบบขอมูลเด็กและเยาวชน

ทางกลุมได มีการจัดเก็บขอมูลสมาชิกโดยการลงทะเบียนสมาชิกเด็กและเยาชน เพื่อใหสะดวกตอการบริหารภายใน

กลุม เชน การนําตัวแทนเด็กและเยาวชนภายในกลุมไปศึกษาหรืออบรมในดานตางๆ การนําสมาชิกภายในกลุมไป

ศึกษาดูงานนอกพื้นที่และการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรมตางๆ 

 เมนูที่ 5 การกําหนดกฎ กติกา หรือขอบัญญัติทองถ่ินระวังปญหาและปกปองเพื่อเฝาสิทธิของเด็กและ

เยาวชน ทางชุมชนและบุคคลในทองที่เปนผูกําหนดกติกาโดย 4 ฝาย ไดแก โตะอีหมาม, ผูใหญบาน, องคการบริหาร

สวนตําบล, ประชาชน โดยรวมกันกําหนดกฎ กติกาของกลุมเบอยิวา เยาวชนจิตอาสา ดังนี้คือ มีการประชุมกลุม 

สัปดาหละ 1 คร้ัง ในทุกๆ วันที่ 1 ของเดือนจะมีกิจกรรมภายในกลุม เชน ฟงบรรยายธรรม มีความรับผิดชอบและตรง

ตอเวลา สมาชิกตองไมยุงเก่ียวกับยาเสพติดทุกประเภท มีจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี มีจิตอาสาชวยเหลือชุมชน 

 ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 

 เงื่อนไขที่ทําใหกลุมเยาวชน เบอยิวา ไดรับการยอมรับและถูกคัดเลือกใหหนึ่งในแหลงเรียนรูระบบการศึกษา 

วิถีชีวิตและภูมิปญญาชุมชน ภายใตโครงการวิธี ศรัทธา ในบัญชาของพระผูเปนเจา “ตําบลสุขภาวะ” องคการบริหาร

สวนตําบลมะนังดาลํา อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี พอจะสรุปได ดังนี้ คือ สังคมและชาวบานเขามามีสวนรวม ให

การสนับสนุนและรูสึกเปนเจาของ นโยบายของผูบริหารที่สนับสนุนและเปดโอกาสใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนา ไดรับการยอมรับจากชุมชนในตําบล มีความชัดเจนและการทํางานที่ตอเนื่อง ผูนําทองถ่ิน ผูนําศาสนา 

ครอบครัวผูปกครองเขามามีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมตางๆ 

 ปญหาอุปสรรค 

           กลุมคนบางกลุมขาดความเขาใจในการทํากิจกรรมของกลุม ทําใหไมออกมาใหการสนับสนุนและใหความ

รวมมือในการทํากิจกรรม และในการจัดกิจกรรมของกลุมแตละคร้ังสมาชิกในกลุมจะมารวมกิจกรรมคอนขางนอย 

เนื่องจากการประชาสัมพันธหรือการติดตอประสานงานไมทั่วถึง  
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