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โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก 

รายช่ือคณะท างาน 

1. นายสมพบ จนัทภาโส  ต  าแหน่ง ผูใ้หญ่บา้น   ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

2. นายสมจิตร แกว้บวัสังข ์ต  าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง        คณะท างาน 

3. นายสุทธิพงศ ์ยกก าพล ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง  คณะท างาน 

4. นายเสถียร จนัทภาโส ต าแหน่ง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ  คณะท างาน 

5. นายจ า ล้ินเน่ียว ต าแหน่ง คณะกรรมหมู่บา้น     คณะท างาน 

6. นายสมพงศ ์อนนัตพงศ ์ต าแหน่ง คณะกรรมหมู่บา้น    คณะท างาน 

7. นายภิติพฒัน ์หนูมี ต  าแหน่ง ปลดั อบต.ควนโส    คณะท างาน 

8. นางสาวปาณิสรา แกว้นุย้ ต  าแหน่งนกัพฒันาชุมชน    คณะท างาน 

 
 

ได้รับการสนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
เดือน สิงหาคม 2555 
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ค าน า 

รายงานการด าเนินงานฉบบัสมบูรณ์(ส.3) โครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสัก จดัท าข้ึนเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานและถอดบทเรียนกระบวนการท างานโครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสัก ซ่ึงมี
เป้าหมายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน  

โครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสัก ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา รหัส
โครงการ 54-01595 รหัสสัญญา 54-00-0576  เป็นหน่ึงในโครงการท่ีได้รับการคดัเลือกให้เขา้ร่วมใน
โครงการ“ร่วมสร้างชุมชนและทอ้งถ่ินให้น่าอยู่”  ในส่วนของพื้นท่ีภาคใต ้ ประจ าปี 2554 ภายใตก้าร
สนบัสนุนจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ 1 
กรกฏาคม 2554  – 31 กรกฏาคม 2555 มีคณะท างานซ่ึงประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9 คณะกรรมการ
หมู่บา้น องค์การบริหารส่วนต าบลควนโส ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในหมูท่ี 9 บา้นโคกสัก น าเอา
ประเด็น เร่ือง ยาเสพติดในชุมชนบา้นโคกสักมาเป็นประเด็นการท างาน ท่ีพบว่า ก่อนจะมีโครงการตา
สับปะรดเกิดข้ึน ชุมชนบา้นโคกสักประสบกบัปัญหายาเสพติดสอดคลอ้งกบัขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัวยัรุ่น
บางส่วนเร่ิมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใชเ้วลาวา่งไม่เกิดประโยชน์ รวมกลุ่มตอนกลางคืนบริเวณร้านคา้ หรือ
บา้นของบางคนเพื่อกินเหลา้ เบียร์ สูบบุหร่ีและมีบางส่วนเร่ิมหนัใชย้าเสพติดประเภทอ่ืนๆเช่น ยาบา้ ยาไอซ์  
สาเหตุเน่ืองจากเยาวชนมีเวลาวา่งมากและใชไ้ปในทางท่ีไม่เหมาะสม พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งท ามาหากินไม่มี
เวลาใส่ใจบุตรหลานเท่าท่ีควร เม่ือมีการบอกกล่าวจากเพื่อนบา้นถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กก็ไม่
เช่ือ ไม่สนใจ และสนบัสนุนเด็กในทางท่ีผิด ครอบครัวแตกแยกเด็กขาดคนท่ีจะคอยอบรมสั่งสอนช้ีแนะให้
ด าเนินชีวิตในทางท่ีถูก   จึงไดเ้สนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อจดัท าโครงการตาสับปะรด และด าเนินการสู่เป้าหมายให้เกิดการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป 

คณะผูจ้ดัท าโครงการหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รายงานการด าเนินงานฉบบัน้ีจะครอบคลุมเน้ือหาทุก
หวัขอ้ ตามท่ีผูใ้หก้ารสนบัสนุนก าหนดไว ้

คณะท างานโครงการ 

สิงหาคม 2555 
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กติติกรรมประกาศ 

 การท างานดา้นสังคมโดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพหากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วน คณะท างานโครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 ต าบล

ควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา ตระหนกัดีในเร่ืองน้ี จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วน อาธิเช่น ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโส  ฝ่ายปกครองอ าเภอควนเนียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) 

ควนโสโรงเรียนบา้นควนโส ตลอดจนเยาวชนและประชาชนหมู่ท่ี 9 และหมู่บา้นใกลเ้คียงทุกท่าน ท่ีให้

ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ แก่เยาวชนซ่ึงเป็นลูกหลานของชุมชน  

 โครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสักส าเร็จลุล่วงได ้นอกจากไดรั้บความร่วมมือจากชาวโคก
สักแลว้ตอ้งขอขอบพระคุณการเปิดโอกาสและสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ( ส สส . )  ต ล อ ด จนสถ า บัน ก า ร จัด ก า ร ร ะ บบ สุ ข ภ าพ ( ส จ รส . ม . อ . ) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ คุณวินิจ ชุมนุรักษ์  คุณชาคริต โภชะเรือง พี่เล้ียง
พฒันาโครงการ  เภสัชกรสมชาย ละอองพนัธ์พี่เล้ียงติดตามโครงการท่ีคอยท าหน้าท่ีประสาน พฒันา
ศกัยภาพคณะท างานมาโดยตลอด และความดีอนัเกิดจากการท าส่ิงดีๆเพื่อสังคม คณะท างานขอมอบแด่ผูมี้
พระคุณทุกท่าน คณะท างานมีความซาบซ้ึงในความกรุณายิ่งจากทุกท่านท่ีกล่าวมาแล้วและขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ  โอกาสน้ี 
 
         คณะท างาน 
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บทคดัย่อ 

 โครงการตาสับปะรด หมู่ท่ี 9 บา้นโคกสัก ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา รหัส
โครงการ 54-01595 รหัสสัญญา 54-00-0576  เป็นหน่ึงในโครงการท่ีได้รับการคดัเลือกให้เขา้ร่วมใน
โครงการ“ร่วมสร้างชุมชนและทอ้งถ่ินให้น่าอยู่” พื้นท่ีภาคใต ้ ประจ าปี 2554 ภายใตก้ารสนบัสนุนจาก 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2554  – 
31 กรกฏาคม 2555 มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความตระหนกัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งกลุ่มเยาวชน 
ครอบครัว ผูน้ า กลุ่มต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ 2.เพื่อสร้างทกัษะให้เยาวชนในการ
สร้างสรรคกิ์จกรรมในการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 

กระบวนการท างาน ประกอบดว้ย ระยะท่ี 1 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมชุมชนผ่านกิจกรรม
น าเสนอของดีของชุมชนโดยปราชญ์ชาวบา้น ผูเ้ฒ่าเล่าความเป็นมาของบา้นโคกสัก การคน้หานาฬิกาชีวิต 
ของคนบา้นโคกสัก  การพฒันากลไกท างานผ่านผูน้ าชุมชน ตวัแทนภาครัฐ และชาวบา้น ร่วมรับรู้ปัญหา
และร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด จดัตั้งกองทุนตาสับปะรด การจดัท าห้องสมุดชุมชน กิจกรรมหนงัสือตาม
สาย  กิจกรรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ระยะท่ี 2 การสร้างทกัษะให้เยาวชนในการสร้างสรรคกิ์จกรรม 
โดยการจดัตั้งกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสัก การปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงผา่นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์การคน้หา
และจดันิทรรศการนาฬิกาชีวิตเยาวชนบา้นโคกสัก กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ผ่านงานสมโภชน์หลวงพ่อ
จอม และกิจกรรมน าเยาวชนกลุ่มเส่ียงซ่ึงเขา้ร่วมโครงการพฒันาครอบครัวห่างไกลยาเสพติดไปทศันศึกษา
ท่ีสถานพินิจฯ 
 ผลผลิตท่ีส าคญั คือ  1) ประชาชนทั้งสามวยัเขา้ร่วมกิจกรรม “นาฬิกาชีวติชุมชนบา้นโคกสัก” อยา่ง
นอ้ย 100 คน มีการปรับพฤติกรรมเส่ียงร้อยละ 70 2) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 กิจกรรม ซ่ึงชุมชนไดจ้ดักิจรรมประกอบดว้ย จูงลูกจูงหลานเขา้วดัท าบุญ 
พฒันาแหล่งสาธารณประโยชน์ของชุมชน หอ้งสมุดตามเสียงตามสาย กีฬาเช่ือมสามคัคี 3) มีชุดลาดตระเวน
ชุมชน น ามาสู่การลดสถิติการลกัขโมย ทะเลาะววิาท 
 ผลลพัธ์ท่ีส าคญั คือ1.เกิดกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสักต่อตา้นยาเสพติด ท าหนา้ท่ีเป็นกลไกขบัเคล่ือน
กิจกรรมของชุมชน 2.จ านวนเยาวชนติดยาเสพติดลดลงจ านวน......คน 

 ผลกระทบจากโครงการ คือ เกิดหอ้งสมุดชุมชน อนัเกิดจากความร่วมมือของชาวบา้นในชุมชน
สร้างและบริจาคหนงัสือ ส่งผลใหเ้ยาวชนเขา้ไปใชป้ระโยชน์จากหอ้งสมุด ส่วนการจดัตั้งกองทุนตา
สับปะรด อยูร่ะหวา่งด าเนินการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการกองทุนดงักล่าว อนัจะตอ้งใช้
กระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วมของชาวบา้นโคกสัก 
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แผนภาพเชิงระบบ 

1.สถานการณ์สุขภาวะ:ปัญหายาเสพติดในวยัรุ่น 
2.ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกีย่วข้องกบั 
คน:เยาวชนขาดความรู้โทษภยัของยาเสพติด 
สภาพแวดล้อม:1.มีแหล่งมัว่สุมยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
                         2. ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลเยาวชน 
                          3. ขาดกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกนั 
กลไก:                1.ขาดกลไกการส่ือสารให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 
                          2.ขาดกลไกการเฝ้าระวงัยาเสพติด 
                          3.ขาดกลไกการใหค้  าปรึกษาดา้นยาเสพติด 

 

 

จุดหมาย/วตัถุประสงค์/เป้าหมาย : 
 1.เพ่ือสร้างความตระหนกัของทุกภาคส่วนในสงัคมทั้งกลุ่มเยาวชน 
ครอบครัว ผูน้  า กลุ่มต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2.เพ่ือสร้างทกัษะให้เยาวชนในการสร้างสรรคกิ์จกรรมในการเบ่ียงเบน
พฤติกรรมไปในทางท่ีดี  

ปัจจัยน าเข้า 
ทุนของชุมชน  
1.กลุ่มคน  ผูน้  า ผูป้กครองชาวบา้น 
ส่วนราชการ ผูสู้งอาย ุสภาเยาวชน 
2.ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเช่น เพลงเรือ หนงั
ตะลุง วิถีชีวิตชุมชน ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 
3. ความสมัพนัธ์แบบเครือญาติของคน
ในชุมชน 
4. ทุนทางเศรษฐกิจ มีฐานะเศรษฐกิจ
ปานกลางประกอบอาชีพ เช่น สวน
ยาง ท านา เล้ียงสตัว ์มีความเป็นอยู่
แบบพออยูพ่อกิน เกิดกลุ่มเช่น 
กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่ม
สตรี กลุ่มปุ๋ ย 
งบประมาณ  
สสส. สนับสนุน 200,000 บาท  
,สปสช. 10,000 , 
 อบต. 9,400 บาท   
 

 

 

ขั้นตอนการท างาน 
1.ประชุมช้ีแจงชาวบ้าน ภาพรวมของโครงการ 
1.1 น าเสนอของดีของชุมชน 
1.2 ผูเ้ฒ่าเล่าความเป็นมาของบา้นโคกสกัให้
เยาวชนเกิดส านึกรักบา้นเกิด 
1.3 คน้หา “นาฬิกาชีวิต” ของคนบา้นโคกสกั  
1.4 ประชุมผูน้ าศูนยป์ระสานงานป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดประจ าต  าบล ร่วมรับรู้
ปัญหาและร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 1.4.1 จดัตั้งกองทุนตาสบัปะรด  
  1.4.1.4 จดัตั้งชุดรักษาความปลอดภยัประจ า
หมู่บา้น ลาดตระเวนในจุดเส่ียง  
  1.4.2 จดักิจกรรมห้องสมุดชุมชน  
  1.4.3 ร่วมกบัศูนยพ์ฒันาครอบครัวกิจกรรม
โครงการพฒันาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 
1.5 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 1.6 จดังานน าเสนอผลงานสร้างสรรค ์ 
2.สร้างทักษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์
กจิกรรม 
 2.1 จดัตั้งกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสกั  
2.2.1 จดักิจกรรม “นาฬิกาชีวิตเยาวชนบา้นโคก
สกั” ทั้งระดบับุคคลและระดบักลุ่มเยาวชน 
 2.2.2 เยาวชนน าเสนอ “นาฬิกาชีวิตเยาวชน
บา้นโคกสกั” ในงานสมโภชน์พอ่จอม 
  2.2.3 กลุ่มเยาวชนท่ีเสพ/ติดยาเสพติดเป็น
ประจ า น าเขา้รับการบ าบดัรักษา และชุมชนมี
การติดตามพฤติกรรม              

 

 

 

ผลผลติ 
1 ประชาชนทั้งสามวยัเขา้ร่วมกิจกรรม “นาฬิกา
ชีวิตชุมชนบา้นโคกสกั” อยา่งน้อย 100 คน มีการ
ปรับพฤติกรรมเส่ียงร้อยละ 70 
2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 กิจกรรม 
เช่น โครงการอบรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติด 
จูงลูกจูงหลานเขา้วดัท าบุญ พฒันาแหล่ง
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ห้องสมุดตามเสียง
ตามสายเป็นตน้  
3 มีชุดลาดตระเวนชุมชน น ามาสู่การลดสถิติการ
ลกัขโมย ทะเลาะวิวาท 
4 เกิดบทเรียนการจดัการยาเสพติดโดยชุมชน 

ผลลพัธ์ 
1.เกิดกลุ่มเยาวชน 
2.จ านวนผูติ้ดยาเสพติดลดลง 

ผลกระทบ 
1. เกิดกองทุนตาสบัปะรดในบา้นโคกสกั 
2. เกิดห้องสมุดชุมชน 

 
 

 

กลไกและวธีิการติดตามของชุมชน 
1.ตั้งคณะท างานติดตามโครงการในพ้ืนท่ี จาก อบต.ชุมชน ต ารวจในพ้ืนท่ี 
2.รายงานผลการด าเนินงานในหมู่บา้นสามเดือนคร้ัง เกิดการถอดบทเรียน 
3.มีการส่ือสารเสียงตามสาย เดือนละคร้ัง 
 

กลไกและวธีิการประเมนิผลของชุมชน 
1.จดักิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานตอนปิด
โครงการ 
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บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
จากกระแสความต่ืนตวัของการสร้างสังคมสุขภาวะ หลายภาคส่วนของสังคมให้

ความส าคญักบัการสร้างสังคมสุขภาวะ คือ การท่ีตอ้งการใหม้นุษยมี์สุขภาวะดีครบทั้งส่ีดา้น 
ไดแ้ก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
ส่ิงแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีเป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในท่ี
ท างาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจสูง 
เขา้ถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั  

การสร้างสังคมสุขภาวะจึงเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนควรใหค้วามส าคญัเพราะจะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติของประชาชนดว้ย  โดยเร่ิมจากหน่วยเลก็ๆของสังคม คือ ชุมชน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
รวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีความพยายามท าอะไร
ร่วมกนั มีการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกนั มีความผูกพนัเอ้ืออาทรภายใตบ้รรทดัฐานและ
วฒันธรรมเดียวกนั ร่วมมือและพึ่งพาอาศยั เพื่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั ในการสร้าง
ให้เกิดสุขภาวะท่ีดีในสังคมหรือชุมชนในดา้นต่างๆ ชุมชนจึงมีบทบาทส าคญัในการประสาน
ความร่วมมือและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันา หรืออาจกล่าวไดว้่าการสร้างชุมชนสุขภาวะจึง
เป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล 

ชุมชนบา้นโคกสัก หมู่ท่ี 9 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา เป็นหมู่บา้น
หน่ึงในสิบเอด็หมู่บา้นของต าบลควนโส เป็นอีกชุมชนหน่ึงซ่ึงสมาชิกในชุมชนมีความตอ้งการ
ร่วมกนัท่ีจะใหส้มาชิกในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี ทั้งทางดา้นกาย จิต สังคม และปัญญา จึงไดมี้การ
ด าเนินการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความตอ้งการของชุมชน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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สภาพภูมิศาสตร์และประวติัของหมู่บา้น บา้นโคกสักตั้งอยูบ่นเนินดินสูงและมีตน้สัก
ข้ึนอยูม่าก จากการสืบคน้ปรากฏวา่แต่เดิมนั้นมีพนัธุ์ไมข้ึ้นอยูม่ากมายหลายชนิด มีความร่มร่ืน
ดว้ยพนัธ์ไมน้านาชนิด เช่น ตน้ยาง ตน้สัก ค่อนขา้งหนาแน่น มีอาณาบริเวณตั้งอยูใ่กลก้บัหมู่ท่ี 7 
บา้นนาลิงซ่ึงเม่ือมีประชากรมากข้ึนท าใหเ้กิดการอพยพหาท่ีท ากินแหล่งใหม่ มีการสร้าง
บา้นเรือนท่ีโคกแห่งน้ี จึงไดเ้รียกช่ือบา้นโคกสักตามลกัษณะท่ีเป็นท่ีสูงและมีพนัธุ์ไมส้ักข้ึนอยู่
จนถึงปัจจุบนั 

บา้นโคกสัก มีเน้ือท่ีประมาณ 3,500 ไร่ เป็นพื้นท่ีส าหรับการเกษตรประมาณ 2,900 ไร่ 
อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ท านา ท าสวนและเล้ียงสัตว์ รายได้เฉล่ียของประชาชน
โดยประมาณ 26,900 บาท/คน/ปี ประเพณีท่ีส าคญัของคนในชุมชนคือ ท าบุญเดือน 5 ท าบุญ
เดือน 10 รดน ้ าผูสู้งอายุและลอยกระทง งานสมโภชน์พ่อจอม ส าหรับทุนในชุมชนมีกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง มีสมาชิกจ านวน 78 คน มีกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.
2542 จ านวนสมาชิก 63 คน กองทุนสัจจะสะสม จ านวนสมาชิก 55 คน โดยกองทุนท่ีมีข้ึนเพื่อ
เป็นสวสัดิการในการออมและใหก้บัสมาชิกในชุมชนไดกู้ย้มื  

การคมนาคมในหมู่บา้นและระหวา่งหมู่บา้นท าไดอ้ยา่งสะดวกมีถนนเช่ีอมต่อระหวา่ง
กนัเป็นถนนลาดยางและมีเส้นทางหลกัท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอ าเภอผา่นหมู่บา้นคือถนนสาย 4111 
ซ่ึงเช่ือมระหวา่งอ าเภอสิงหนครและอ าเภอควนเนียง    

ทรัพยากรท่ีส าคญัของหมู่บา้น คือคลองวงันาว ท่ีประชาชนในหมู่ท่ี 9 และหมู่บา้น
ขา้งเคียง คือหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7 ได้ใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชไร่และท านาในช่วงนาปรัง 
นอกจากน้ียงัมีทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัหลายคนท่ีมีความรู้เร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่นหมอต่อ
กระดูก แม่เพลงเรือ นายหนังตะลุง หมอดินอาสา เป็นต้น ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีล ้ าค่าของชุมชนเป็นอย่างยิ่งและเป็นตัวอย่างท่ีคนในชุมชนน่าเอาเป็น
แบบอย่าง โดยเฉพาะแม่เพลงเรือซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นหน่ึงเดียวของบา้นโคกสักท่ียงัเหลืออยู ่หรือ
หมอดินอาสาท่ีมีภูมิรู้มากมายในการท าเกษตร เช่นการปลูกแตงโม การปลูกขา้วไดม้ากท่ีสุดใน
ต าบลเม่ือเปรียบเทียบพื้นท่ีเท่ากนั ในดา้นผูน้  าชุมชนนอกจากผูใ้หญ่บา้น นายสมพบ  จทัภาโส 
แลว้ยงัมี กรรมการหมู่บา้น ผูน้  ากลุ่มแม่บา้น ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข ผูสู้งอายุ สมาชิก
อบต. กเ็ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาหมู่บา้น อีกทั้งประชาชนทุกคนในชุมชนกมี็ความพร้อมใน
การร่วมมือสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 



10 

 

ปัจจุบนัมีประชากรทั้งส้ิน 539 คน แยก เป็นชาย 280 คน หญิง 259 คน มีครัวเรือน
ทั้งส้ิน 147 ครัวเรือน อตัราการเกิดของประชากรหมู่ท่ี 9 อยูใ่นอตัราร้อยละ 3.82 ประชากรส่วน
ใหญ่ของหมู่บา้นอาย ุ15-60 ปี อ่านและเขียนหนงัสือได ้
 
1.2 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

จากสภาพทัว่ไปของหมู่ท่ี 9 ต าบลควนโส เป็นชุมชนขนาดเลก็ ในชุมชนไม่มีความ
ซบัซอ้น  ทางศาสนาและวฒันาธรรม มีการพึ่งพาอาศยัแบบเครือญาติ ชุมชนมีผูน้  าทอ้งท่ี ผูน้  า
ทอ้งถ่ิน ผูน้  าตามธรรมชาติ ท่ีพร้อมจะแกไ้ขปัญหาของชุมชนและ สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
อยูใ่นระดบัท่ีจะสามารถป้องกนัและแกไ้ขได ้แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเร่ิมมีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดมากข้ึน เยาวชนในพื้นท่ีจ  านวนหน่ึงมีพฤติกรรมท่ีไปมัว่สุม ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด ทั้งบุหร่ี 
เบียร์ สุรา ยาบา้ ยาไอซ์ ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาลกัขโมยในชุมชน และชุมชนกลายเป็นทางผา่นของยา
เสพติด 

ชุมชนได้มีการประชุมหารือถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนพบว่า วยัรุ่นในชุมชนมี
จ านวนมากเม่ือพิจารณา ในช่วงวยั 15-19 ปี มีจ  านวน 43 คน ช่วง 10 – 14 ปี จ  านวน 41 คน เด็ก
เยาวชนในกลุ่มน้ีเร่ิมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใชเ้วลาว่างไม่เกิดประโยชน์ รวมกลุ่มตอนกลาง
คืนบริเวณร้านคา้ หรือบา้นของบางคนเพื่อกินเหลา้ เบียร์สูบบุหร่ีและมีบางส่วนใช้ยาเสพติด
ประเภทอ่ืนๆเช่น ยาบา้ ยาไอซ์ สาเหตุของปัญหามาจากเยาวชนมีเวลาว่างมากและใชไ้ปในทาง
ท่ีไม่เหมาะสม พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งท ามาหากินไม่มีเวลาใส่ใจบุตรหลานเท่าท่ีควร เม่ือมีการ
บอกกล่าวจากเพื่อนบา้นถึงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กกไ็ม่เช่ือ ไม่สนใจ และสนบัสนุน
เด็กในทางท่ีผิด ครอบครัวแตกแยกเด็กขาดคนท่ีจะคอยอบรมสั่งสอนช้ีแนะให้ด าเนินชีวิต
ในทางท่ีถูก 

เม่ือชุมชนมีการทบทวนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและเม่ือพิจารณาจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน ช่วยท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี คือ กลุ่ม
ปลอด ควรใชก้ารเสริมสร้างความดี ยกยอ่ง ชมเชย โดยมอบวุฒิบตัร มอบทุนการศึกษา กลุ่ม
เส่ียงป้องกนัโดยการรณรงคใ์หค้วามรู้ ประสานกบัโรงเรียน และครอบครัวในการเฝ้าระวงั กลุ่ม
ติด ช่วยเหลือให ้หยดุ-ลด-เลิก โดยส่งบ าบดั  
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รวมทั้งการสร้างความรู้ความเขา้ใจของคนในครอบครัวถึงโทษและพิษภยัของยาเสพ
ติด เกิดความตระหนกัถึงความส าคญัของการเล้ียงดูบุตรหลานให้ไดรั้บความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว จดักิจกรรมชุมชนเพื่อเสริมภูมิคุม้กนัป้องกนัยาเสพติดแก่ประชาชนในชุมชน 

ทั้งน้ีการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้ ง ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ต ารวจ วดั โรงเรียน หลายตา หลายมือ หลายสมอง ในสังคมท่ีจะตอ้งคอยเป็นหูเป็นตา
สอดส่องดูแล ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการจดัท า
“โครงการตาสับปะรด”และเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพชุมชนจึงเห็นควร
พฒันาโครงการตาสับปะรดข้ึนเป็นกองทุนตาสับปะรดเพื่อเป็นกองทุนสนบัสนุนการส่งเสริม
สุขภาวะของชุมชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างความตระหนกัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ผูน้  า
กลุ่มต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อสร้างทกัษะใหเ้ยาวชนในการสร้างสรรคกิ์จกรรมในการเบ่ียงเบนพฤติกรรม
ไปในทางท่ีดี ด าเนินชีวติห่างไกลยาเสพติด  และร่วมป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

1.3 ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน  

เป้าหมายทีต้่องการบรรลุผล ตัวช้ีวดั 
1.สร้างความตระหนกัของทุกภาคส่วนในสังคม
ทั้งกลุ่มเยาวชน ครอบครัว ผูน้  ากลุ่มต่างๆ ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

1.1 จ านวนประชาชนทั้งสามวยัเขา้ร่วมกิจกรรม 
“นาฬิกาชีวติชุมชนบา้นโคกสัก” อยา่งนอ้ย 
100 คน มีการปรับพฤติกรรมเส่ียงร้อยละ 70 

1.2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 
กิจกรรม เช่น โครงการอบรมครอบครัวห่างไกล
ยาเสพติด จูงลูกจูงหลานเขา้วดัท าบุญ พฒันา
แหล่งสาธารณประโยชน์ของชุมชน หอ้งสมุด
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ตามเสียงตามสายเป็นตน้  
1.3 มีชุดลาดตระเวนชุมชน น ามาสู่การลดสถิติ
การลกัขโมย ทะเลาะววิาท 
1.4 เกิดกองทุนตาสับปะรดในบา้นโคกสัก 
1.5 ประชาชนในชุมชนเขา้ร่วมกองทุนตา
สับปะรดอยา่งนอ้ย 50 คน  
1.6 เม่ือเสร็จส้ินโครงการกองทุนสามารถ
ขบัเคล่ือนไปตามแนวทางการเสริมสร้างความ
ความแขง็แรงของร้ัวชุมชน ดว้ยการเฝ้าระวงัยา
เสพติด มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และ
กิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน 

2. สร้างทกัษะใหเ้ยาวชนในการสร้างสรรค์
กิจกรรมในการเบ่ียงเบนพฤติกรรมไปในทางท่ี
ดี ด าเนินชีวติห่างไกลยาเสพติด  และร่วม
ป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

2.1 เกิดกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสัก 
2.2 จ านวนเยาวชนผูเ้สพ/ผูติ้ดยาไดรั้บการบ าบดั 

ฟ้ืนฟู ดูแล 80% 
2.3 เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม “นาฬิกาชีวติ” เกิด
ความตระหนกัและปรับพฤติกรรมเส่ียงร้อยละ 80 

 

1.4 กลุ่มเป้าหมายทีค่าดว่าจะได้รับผลประโยชน์และพืน้ทีด่ าเนินงาน  

กลุ่มเป้าหมายแบ่งไดเ้ป็น 

1.กลุ่มเยาวชน ไดแ้ก่ 1.กลุ่มเสพยาเสพติด จ านวน 8 ราย 2.กลุ่มเส่ียง จ านวน  13 ราย

และกลุ่มปลอดจ านวน 63 ราย 

2.คนสามวยั จ านวน 100 คน 

4.1  การไดม้าซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย 

จากการเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดของผูน้  าชุมชน และคณะกรรมการหมู่บา้น ไดมี้การ

สังเกตุพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ชุมชน จนสามารถแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม ใน
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     กลุ่มผู้เสพยา   

ส่วนของกลุ่มผู้เสพยาเสพติดซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัท่ีควรไดรั้บการดูแลเป็นล าดบัแรก เน่ืองจาก

เป็นกลุ่มเยาวชนท่ีเสพ/ติดยาเสพติดเป็นประจ า จ  าเป็นตอ้งเขา้รับการบ าบดัรักษา ใหก้ลุ่มน้ี หยดุ 

ลด เลิกยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด รองลงมาคือ กลุ่มเส่ียง คือกลุ่มเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือมี

โอกาส/มีแนวโนม้สูงท่ีจะใชย้าเสพติด หรือรวมถึงเยาวชนท่ีเสพยาเสพติดหรือเคยทดลองใชบ้า้ง

แลว้แต่ยงัไม่ถึงขั้นเป็นผูติ้ด ควรไดรั้บการดูแลจากสังคมในการเฝ้าระวงั และสร้างภูมิคุม้กนัให้

ห่างไกลยาเสพติด ส่วน กลุ่มปลอดยาเสพติด คือ เยาวชนทั่วไปท่ีมีพฤติกรรมตามปกติใน

บรรทดัฐานทางสังคมและมีภูมิคุม้กนัต่อยาเสพติดในระดับท่ีมากกว่าเยาวชนกลุ่มอ่ืน โดย

เปรียบเทียบ ก็เป็นอีกกลุ่มท่ีควรไดรั้บการดูแลไม่ให้เกิดการขยายตวัส่งเสริมให้เป็นพลงัของ

ชุมชนในการคอยสอดส่องดูแลชุมชน เป็นพลงัเยาวชนในการสร้างกิจกรรมสร้างสรรคใ์ห้เกิด

บรรยากาศชุมชนปลอดยาเสพติด  

 

 

 

                               กลุ่มปลอดยาเสพติด 

                                     กลุ่มเส่ียง 

                                          

 

 

 

 

 

         พืน้ทีด่ าเนินงาน หมู่ท่ี 9 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 

5 กระบวนการด าเนินงาน/กลวธิ/ีกจิกรรม 
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     1. 1.สร้างความตระหนกัของทุกภาคส่วนในสังคม เตรียมความพร้อมของชุมชน ดว้ย

การสร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจของคนท่ีมีต่อชุมชน ด้วยการจัดงานกิจกรรม 

“ชุมนุมชุมชนคนบา้นโคกสัก” โดยมีคนสามวยัมาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน 

1.1 น าเสนอของดีของชุมชน ไดแ้ก่ เพลงเรือ   

1.2 ผูเ้ฒ่าเล่าความเป็นของมาของบา้นโคกสักใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักษบ์า้น

เกิด 

      1.3 คน้หา “นาฬิกาชีวติ” ของคนบา้นโคกสัก โดยดูนาฬิกาชีวิตหรือพฤติกรรม

ชีวิตในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงของชุมชนในแต่ละวนัจากปราชญ์ชุมชนเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

เปรียบเทียบให้เห็นพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวนัท่ีดีและพฤติกรรมเส่ียง ให้เห็นถึง

ผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ   โดยเฉพาะปัญหาดา้นยาเสพติด จดัท านาฬิกาฤดูกาล แต่ละ

ฤดูกาล หรือปฏิทินฤดูกาลของชุมชนให้ได้รู้ประเพณีวฒันธรรมการใชชี้วิตตลอดปีของชุมชน

จดักิจกรรมควบคู่ไปกบัฤดูกาลสมโภชน์พ่อจอม  ชักพระเดือนห้า แห่หมฺรับ  ชิงเปรต ในวนั

ท าบุญเดือน 10 

     1.4 ประชุมผูน้  าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น/คณะกรรมหมู่บา้น ตวัแทนโรงเรียน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต ารวจ คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดประจ าต าบล ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

1.4.1 จัดตั้ งกองทุนตาสับปะรด คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตา

สับปะรดและก าหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารกองทุนฯ น าเงินจากกองทุนไปใชเ้พื่อการเฝ้าระวงั

ยาเสพติด ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุขภาวะในชุมชน 

1.4.1.1 จดัการประชุมย่อยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 ดา้น เพื่อก าหนด

เกณฑก์ารสนบัสนุนและคน้หาผูส้นบัสนุน 

1.4.1.2  จดัเวทีประชาพิจารณ์กองทุนฯ ใหชุ้มชนรับมติ 

1.4.1.3 จดังานระดมทุนในชุมชน 
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1.4.1.4 จดัตั้งชุดรักษาความปลอดภยัประจ าหมู่บา้น ลาดตระเวน

ในจุดเส่ียง  

1.4.2 จดักิจกรรมห้องสมุดชุมชนให้เยาวชนไดมี้ส่วนร่วมท าส่ิงดีๆ มี 

กิจกรรมหนงัสือตามสาย  

1.4.3 ร่วมกบัศูนยพ์ฒันาครอบครัวกิจกรรมโครงการพฒันาครอบครัว

ห่างไกลยาเสพติดฯลฯ เนน้แกไ้ขปัญหาครอบครัวท่ีมีปัญหาของเยาวชนในพื้นท่ีใหส้มาชิกใน

ครอบครัวไดต้ระหนักรู้ถึงโทษพิษภยัยาเสพติด รู้ทกัษะการปฏิเสธ เรียนรู้ถึงความส าคญัของ

ครอบครัว ความรัก ความเอาใจใส่ท่ีดีจะช่วยใหส้มาชิกในครอบครัวไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพ

ติด และครอบครัวในชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว

และชุมชน 

1.5 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการศูนยป์ฏิบติัการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดประจ าต าบล 

1.6 จดังานน าเสนอผลงานสร้างสรรค ์ 

    2.สร้างทกัษะใหเ้ยาวชนในการสร้างสรรคกิ์จกรรม 

2.1 จดัตั้งกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสัก จดัท าทะเบียน ประวติั รูปภาพ ลกัษณะความ

เป็นอยู ่ปัญหาในชีวติ 

2.2 ปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง  

2.2.1 จดักิจกรรม “นาฬิกาชีวิตเยาวชนบา้นโคกสัก” ทั้งระดบับุคคล

และระดบักลุ่มเยาวชนศึกษารูปแบบของชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวนั แต่ละเดือน และแต่

ละฤดูกาล ปรับนาฬิกาชีวติของเยาวชนไปในทางท่ีสร้างสรรค ์

2.2.2 เยาวชนน าเสนอ “นาฬิกาชีวิตเยาวชนบ้านโคกสัก” ในงาน

สมโภชนพ์่อจอม เพื่อใหชุ้มชนรับรู้และสร้างพนัธสัญญาท่ีจะปรับพฤติกรรม 
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2.1.1 ชุมชนน าเสนอ “นาฬิกาชีวิตชุมชนบา้นโคกสัก” ในงานสมโภชน์

พ่อจอม เพื่อสร้างพนัธสัญญาท่ีจะปรับพฤติกรรมเส่ียงของชุมชน 

2.1.2 กลุ่มเยาวชนท่ีเสพ/ติดยาเสพติดเป็นประจ า  น า เข้า รับการ

บ าบดัรักษา และชุมชนมีการติดตามพฤติกรรม 

2.1.3 น ากลุ่มเส่ียงท่ีเขา้ร่วมโครงการครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ไป

ทศันศึกษาท่ีสถานพินิจฯ สร้างแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเส่ียง 

2.1.4 ปรับนาฬิกาชีวติของเยาวชนไปในทางท่ีสร้างสรรค์
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ปฏทินิกจิกรรมโครงการ 

กจิกรรมที ่1 เตรียมความพร้อมของชุมชน 

วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่

ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกบั
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภาคีร่วม
สนับสนุน 

1.สร้างความ
ตระหนักของ
ทุกภาคส่วน
ในสั งคมทั้ ง
กลุ่มเยาวชน 
ค ร อ บ ค รั ว 
ผู ้ น า ก ลุ่ ม
ต่างๆ 

-คณ ะ ท า ง า น
กลาง 10 คน 
-ค น ส า ม วั ย
มาร่วมกิจกรรม
ประมาณ  100 
คน 

1.จ านวนประชาชนทั้ง
ส า ม วั ย เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม “นาฬิกาชีวิต
ชุมชนบ้านโคกสัก ” 
อย่างน้อย 100 คน มี
การปรับพฤติกรรม
เส่ียงร้อยละ 70 

1. กิจกรรม
เสริมสร้างสุขภาวะ 
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
อยา่งนอ้ยไตรมาส 

1.เตรียมความพร้อมของชุมชน ดว้ยการสร้าง
ความตระหนกัและความภาคภูมิใจของคนท่ีมี
ต่อชุมชน ดว้ยการจดังานกิจกรรม “ชุมนุม
ชุมชนคนบา้นโคกสัก” โดยมีคนสามวยัมาร่วม
กิจกรรมประมาณ 100 คน 

1.1 น าเสนอของดีของชุมชน ไดแ้ก่ เพลง
เรือ 

1.2 ผูเ้ฒ่าเล่าความเป็นของมาของบา้นโคก
สักใหเ้ยาวชนเกิดส านึกรักษบ์า้นเกิด 

1.3 คน้หา “นาฬิกาชีวติ” ของคนบา้นโคก
สัก โดยดูนาฬิกาชีวติหรือพฤติกรรมชีวติใน
ช่วงเวลา 24 ชัว่โมงของชุมชนในแต่ละวนัจาก
ปราชญชุ์มชนเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดี เปรียบเทียบ  

กรกฏาคม 54 1.ประชุมคณะท างาน 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ= 300 บ. 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ (กระดาษ ปากกา
ดินสอ สมุดประชุม)200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 
500 บ.  
รวม 1,000 บาท 
2.จดังาน “ชุมนุมชุมชนคนบา้นโคก
สัก” 
ค่าอาหารว่าง 100 คน x 30 บ.= 
3,000 บ. X 2 ม้ือ = 6,000  
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน x 1000  
บ.= 2,000 บาท 

สสส. อบต. 
รพ.สต. 
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ละ 1 กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ใหเ้ห็นพฤติกรรม การด ารงชีวติประจ าวนัท่ีดี
และพฤติกรรมเส่ียง ใหเ้ห็นถึงผลกระทบทั้งใน
แง่บวกและแง่ลบ   โดยเฉพาะปัญหาดา้นยาเสพ
ติด จดัท านาฬิกาฤดูกาล แต่ละฤดูกาล หรือ
ปฏิทินฤดูกาลของชุมชนใหไ้ดรู้้ประเพณี
วฒันธรรมการใชชี้วิตตลอดปีของชุมชนจดั
กิจกรรมควบคู่ไปกบัฤดูกาลเช่น สมโภชน์พ่อ
จอม  ชกัพระเดือนหา้ แห่หมฺรับ  ชิงเปรต ในวนั
ท าบุญเดือน 10  
1.4 ประชุมผูน้ าชุมชน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น/คณะ
กรรมหมู่บา้น ตวัแทนโรงเรียน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ต ารวจ คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ประจ าต าบล ร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด  
 

 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งาน 2 
ชุดx500 บ.= 1,000 บ. 
ค่าป้ายช่ือโครงการ1ชุดx500=500     ค่า
วสัดุอุปกรณ์ (1.กระดาษ 1 รีม  
เป็นเงิน 140 บ. 2.   กระดาษบรูฟ 50

แผน่x3 บ.= 150 บ.  3.ปากกาเคมี 1 โหล 
= 150 บ. 4. ปากกาลูกล่ืน 10โหล x 70 = 

700 บ.  5. กระดาษกาวสีน ้าตาล 1x50บ.= 

50 บ. 6. เคร่ืองเยบ็กระดาษ 2x80 =160

บ.)=1350บ. 
ค่าประสานงาน/ถ่ายภาพ/จัดท า
รายงาน 3000 บ. 
รวม 13850 บ. 
 
 
 

รวม 14,850 บาท 
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

 - มีกองทุนตา
สับปะรด เพื่อ
ด า เ นิ น ก า ร
แก้ไขปัญหายา
เ ส พ ติ ด ใ น
ชุมชน 

- ผู ้น าชุมชน 30 
คน 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่ว ไป  100 ค น
เขา้ร่วม 

2. เกิดกองทุนตา
สับปะรดในบา้นโคก
สั ก ป ร ะ ช า ช น ใ น
ชุมชนเขา้ร่วมกองทุน
ตาสับปะรดอย่างนอ้ย 
50 คน  

  1.4.1 จัดตั้งกองทุนตาสับปะรด คดัเลือก
คณะกรรมการกองทุนตาสับปะรดและก าหนด
หลกัเกณฑก์ารบริหารกองทุนฯ น าเงินจาก
กองทุนไปใชเ้พื่อการเฝ้าระวงัยาเสพติด 
ทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน และกิจกรรมสร้างสุข
ภาวะในชุมชน 
 1.4.1.1จดัการประชุมยอ่ยกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ง 3 
ดา้น เพื่อก าหนดเกณฑก์ารสนบัสนุนและคน้หา
ผูส้นบัสนุน 
 1.4.1.2 จดัเวทีประชาพิจารณ์กองทุนฯ ให้
ชุมชนรับมติ 
  
 
 
 
 

สิ ง ห า ค ม -

กนัยายน.54 

1.ประชุมคณะท างาน 3 คร้ัง 

ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ.= 300 บ. 
ค่าวสัดุ (เคร่ืองเขียน) 200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 
500 บ.  
รวม 3000 บาท 

2.ประชุมผู้น าชุมชน 2 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 20 คนx 30 = 600 บ. 
ค่าวสัดุ 500 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 
1100 บ.  
รวม2200 จดัประชุม 2 คร้ัง 

รวมเป็นเงิน 4400 บาท 

3.ประชุมกลุ่มย่อย 3 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 30 คน x 30 บ.= 900 บ. 
ค่าวสัดุ 500 บ. 

สสส. อบต. 
รพ.สต. 
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

    
 

 ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 
1100 บ.  
รวม 2500x3=7,500บาท 

4.จัดประชาพจิารณ์ 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 100 คน x 30 บ.= 3,000 บ. 
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 1000 บ.= 

2000 บ. 
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งาน 2 
ชุดx500 บ.= 1,000 บ. 
ค่าป้ายไวนิลช่ืองาน 1x500 บ.=500 บ. 
ค่าวสัดุ 1000 บาท 
ค่าประสานงาน/ถ่ายภาพ/จัดท า
รายงาน 3000 บ. 
รวม 10,500 บาท 
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

   
 
 
 
 

3.1 มีชุดลาดตระเวน
ชุมชนอยา่งนอ้ย 1 
ชุดเพื่อเฝ้าระวงั
รักษาความปลอดภยั
ในชุมชน น ามาสู่
การลดสถิติการลกั
ขโมยทะเลาะววิาท 

   
1.4.1.3 จดังานระดมทุนในชุมชน 
 
 
 
1.4.1.4 จดัตั้งชุดรักษาความปลอดภยัประจ า
หมู่บา้น ลาดตระเวนในจุดเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.จั ด พิ ม พ์ ร่ า ง ม ติ ก อ ง ทุ น แ ล ะ
หลกัเกณฑ์ 500ชุดx20บ.=10,000 บ. 
6.จัดงานระดมทุน งบกิจกรรมเป็น
ของชุมชน ขอสนับสนุนสสส. ใน
ส่ ว น ข อ ง ค่ า ป ร ะ ส า น ง า น /
นิทรรศการ 5000 บ 

7.จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัย 

 - ประชุมสรุปสถานการณ์ชุมชน
เดือนละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 10 เดือน  

มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 50 คน 
  -ค่ า อ าห า ร ว่ า ง แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม 
50x30=1500 รวมเป็นเงิน 15,000 บ. 
- ค่าน ้ ามนัรถการลาดตระเวน เดือน
ละ 1000 บ.x10 = 10,000บ 

- ค่าเคร่ืองด่ืม เดือนละ 500บ.x10=5000  

รวมเป็นเงิน . 30,000 บาท 

 
 
 
 

สสส. อบต. 
ร พ . ส ต .
ต ารวจ 

งบ.จากอบต.และสปสช. 
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

   1.4.2  จัดกจิกรรมห้องสมุดชุมชนให้เยาวชนได้
มีส่วนร่วมท าส่ิงดีๆ มี กิจกรรมหนงัสือตามสาย  
-ปรับมุมของศาลากลางบา้นใหเ้ป็น ห้องสมุด
ชุมชน 
- จดัหาหนงัสือเขา้หอ้งสมุด(จดัซ้ือและรับ
บริจาคหนงัสือจากผูมี้จิตศรัทธา) 
- หนงัสือตามสาย : แบ่งกลุ่มเยาวชนในชุมชน
ผลดัเปล่ียนมาอ่านหนงัสือหรือบทความท่ีเป็น
ประโยชน์ผา่นส่ือตามสายของชุมชน ช่วงเวลา
หลงัเลิกเรียน ( 17.00-7.30) 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 54 

8.กิจกรรมสร้างสรรค์ :ห้องสมุด
ชุมชน 

-วสัดุในการปรับห้องสมุด (อิฐ 500 

กอ้น x 5= 2500 บ. ไม5้00น้ิวx15= 7,500 บ. 
ปูน 15x145บ.=2175 บ.ตะปู5ก.ก.x45=225 

บ.)= 12,400 บ. 
-ค่าอาหาร 1 ม้ือx 10 คน x 50 บ.x10 วนั= 

5,000 บ. 
-ค่าประสานงาน 1500 บาท 

-ค่าพาหนะรับส่งหนงัสือ1500 บาท 

-ค่าประชาสัมพนัธ์ 2000 บาท 

- ค่าหนงัสือเดือนละ 2,000 บ.x10เดือน 
= 20,000 บาท 
รวมค่าจัดตั้งห้องสมุด 42,400บ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศพค.ประจ า
ต าบล สสส. 
อบต. 
รพ.สต. 

งบ.จากอบต.และสปสช.(10000บ.) 

g  
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วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย/
พืน้ที่
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดัทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมาย 

กจิกรรมจะท าอะไร วธีิการอย่างไร ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

   1.4.3 ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวกิจกรรม
โครงการพัฒนาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
ฯลฯ เนน้แกไ้ขปัญหาครอบครัวท่ีมีปัญหาของ
เยาวชนในพื้นท่ีให้สมาชิกในครอบครัวได้
ตระหนกัรู้ถึงโทษพิษภยัยาเสพติด รู้ทกัษะการ
ปฏิเสธ เรียนรู้ถึงความส าคัญของครอบครัว 
ความรัก ความเอาใจใส่ท่ีดีจะช่วยให้สมาชิกใน 
ครอบครัวไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และ
ครอบครัวในชุมชนได้แลก เป ล่ียนเ รียน รู้
ประสบการณ์ ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
และชุมชน 

 9.สนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว/ประชุมกลุ่ มย่อยและ
กจิกรรมสัมพนัธ์  
-ค่ าด า เ นินการโครงการอบรม
ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด จ านวน 
50 คน 

- ค่าวสัดุอุปกรณ์ 2,500 บ. 
- ค่าอาหารกลางวนั80x40 = 3,200บ. 
-ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม 
80x30=2400x2= 4800 บ. 
-ค่าประสานงาน 1,000 บาท 
-ค่าวทิยากร 4x1000 บ.=4000 บ. 
-ป้ายไวนิลโครงการ 1 x 500บ.=500 บ. 
รวม 16,000 บ. 
 

 

รวมทั้งส้ิน 143,650บาท  
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กจิกรรมที ่2.สร้างทกัษะให้เยาวชนในการสร้างสรรค์กจิกรรมในการเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางทีด่ี 

วตัถุประสงค์ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย /
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย 

กิจกรรมจะท าอะไร วิธีการ
อย่างไร 

ระ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

2. สร้างทักษะให้
เ ย า ว ช น ใ น ก า ร
สร้างสรรค์กิจกรรม
ใ น ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น
พฤติกรรมไปในทาง
ท่ี ดี  ด า เ นิ น ชี วิ ต
ห่ างไกลยา เสพติด  
แ ล ะ ร่ ว ม ป้ อ ง กั น 
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 

1.กลุ่มเสพยาเสพติด 
จ านวน 8 ราย 2.กลุ่ม
เส่ียง จ านวน  13 ราย
และกลุ่มปลอดจ านวน 
63 ราย 
รวม 84 คน 
2.คณะท างาน 16 คน 

2.1 จดัตั้งกลุ่มเยาวชนบา้น
โคกสกั จ านวน 1 กลุ่ม 
2.2 เยาวชนในชุมชนเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ร้อย
ละ80 

2.1 จัดตั้งกลุ่มเยาวชนบ้านโคกสัก 

จัดท าทะ เ บี ยน  ประวัติ  รูปภาพ 

ลกัษณะความเป็นอยู ่ปัญหาในชีวติ 

-คดัสรรแกนน าจ านวน 20 คน 

-ช่วยกนัท าทะเบียน  

2.2 ปรับพฤติกรรมกลุ่มเส่ียง  
2.2.1 จดักิจกรรม “นาฬิกาชีวติ
เยาวชนบา้นโคกสกั” ทั้งระดบับุคคล
และระดบักลุ่มเยาวชนศึกษารูปแบบ
ของชีวติในแต่ละช่วงเวลา ในแตล่ะ
วนั แต่ละเดือน และแต่ละฤดูกาล  
ปรับนาฬิกาชีวติไปในทางท่ี
สร้างสรรค ์

ธ.ค. 54 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.55 

1.ประชุมคณะท างาน 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ.= 300 บ. 
ค่าวสัดุ 200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 500 บ.  
รวม 1000 บาท 
2. จัดกจิกรรม “นาฬิกาชีวิตเยาวชนบ้านโคกสัก” 
ค่าอาหารวา่ง 100 คน x 30 บ.= 3,000 บ. 
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน x 1000 บ.= 2000 บ. 
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งาน  2 ชุดx500 บ.= 
1,000 บ. 
ค่าป้ายช่ือกลุ่มเยาวชนบา้นโคกสัก จ านวน  1 ป้าย 
จ านวน 3,000 บ. 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ (1.กระดาษ A 4 2 รีม  
x 140 บ.=280 บ. 2.กระดาษสี 1 รีม 140 บ.กาว 

TOA  32  ออนซ2์ x 60 บ. =120 บ 

สสส. อบต. 
รพ.สต. 
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วตัถุประสงค์ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย /
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย 

กิจกรรมจะท าอะไร วิธีการ
อย่างไร 

ระ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

   2.2.2เยาวชนน าเสนอ “นาฬิกาชีวิต

เยาวชนบ้านโคกสัก”  ในงาน

สมโภชน์พ่อจอม เพ่ือให้ชุมชนรับรู้

และส ร้ า งพันธสัญญา ท่ี จ ะป รับ

พฤติกรรม 

2.2.3ชุมชนน าเสนอ “นาฬิกาชีวิต

ชุมชนบา้นโคกสัก” ในงานสมโภชน์

พ่อจอม เพ่ือสร้างพันธสัญญาท่ีจะ

ปรับพฤติกรรมเส่ียงของชุมชน 

 บ. 4.หมึกปรินซ์ ขาว ,ด า 2 ตลบั  3750 บ. 
คลิบด า  เบอร์  108  2 โหลx60บ. =120 บ. คลิบด า  

เบอร์  110 2 โหล x40 บ.= 80 บ. ไมบ้รรทดัใส 1 

โหล 20 บ. คตัเตอร์ใหญ่ 2x120บ.=240 บาท)= 4750

บ. 

ค่าประสานงาน/ถ่ายภาพ/จดัท ารายงาน 
3000 บ. 
รวม 17,750 บาท 

ส ส ส . 
อบต. 
รพ.สต. 

 1.กลุ่มเสพยาเสพติด 
จ านวน 8 ราย 2.กลุ่ม
เส่ียง จ านวน  13 ราย
และกลุ่มปลอดจ านวน 
63 ราย 
-คณะท างาน 

2.2 จ านวนเยาวชนผูเ้สพ/ผู ้
ติดยาลดลงจ านวน 8  
ราย 

2.3 เยาวชนไดรั้บการ
บ าบดัรักษาและมี
ภูมิคุม้กนัยาเสพติดร้อย
ละ 80 

2.2.4 กลุ่มเยาวชนท่ีเสพ/ติดยาเสพติด
เป็นประจ า น าเขา้รับการบ าบดัรักษา  
2.2.5น ากลุ่มเส่ียงท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาครอบครัวห่างไกลยาเสพติด
ไปทศันศึกษาท่ีสถานพินิจฯ สร้าง
แรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเส่ียง 
2.2.6ปรับนาฬิกาชีวติของเยาวชนไป

ก.พ. 55 
 
 
 
 
 
 

1.ประชุมคณะท างาน 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ.= 300 บ. 
ค่าวสัดุ 200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 500 บ.  
รวม 1000 บาท 
2.บ าบัดเยาวชนทีต่ดิยา  
ค่าจดัส่งผู้ตดิยาไปบ าบัดยาเสพตดิ 8x375=3000  

สสส. อบต. 
รพ.สต. 
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 ในทางท่ีสร้างสรรค ์

วตัถุประสงค์ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย /
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย 

กิจกรรมจะท าอะไร วิธีการ
อย่างไร 

ระ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

  2.4 เยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม 
“นาฬิกาชีวติ” เกิดความ
ตระหนกัและปรับ
พฤติกรรมเส่ียงร้อยละ 
80 

 

 ม.ีค.- เม.ย.55 
 

3.จัดงานน าเสนอ “นาฬิกาชีวิตเยาวชนและ
ชุมชน”  
ค่าอาหารวา่ง 200 คน x 30 บ.= 6,000 บ. 
ค่าตอบแทนวทิยากร 4 คน x 1000 บ.= 4000 บ. 
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งาน 6 ชุดx500 บ.= 
3,000 บ. 
ค่าประสานงาน/ถ่ายภาพ/จดัท ารายงาน 3000 บ. 
รวม 16,000 บ. 
4.ทศันศึกษาทีส่ถานพนิิจฯ 
-ค่าพาหนะ 25 x240บ. = 6000 บาท 
-ค่าอาหาร 25 x 100 บ.= 2500 บาท 
-ค่าประสานงาน 500 บาท 
-ค่าตอบแทนวทิยากร/ของท่ีระลึก 2000 บ. 
รวม 11,000 บาท 

 

รวมทั้งส้ิน รวม 48,750 บาท 
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กจิกรรมที ่2.3 การประเมนิ 

วตัถุประสงค์ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย /
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ตัว ช้ีวัดที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย 

กิจกรรมจะท าอะไร  วิธีการ
อย่างไร 

ระ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการ ค่ า ใ ช้ จ่ ายที่
เสนอ สสส. 

ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

  -เยาวชนทุกเครือข่ายเขา้ร่วม
กิจกรรมและสามารถน า
ความรู้จากการแลกเปล่ียน
ไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ร้อยละ 80 

2.4 ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดประจ าต าบล 

เมษายน55 1.ประชุมคณะท างาน 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ.= 300 บ. 
ค่าวสัดุ 200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการประชุม 
500 บ.  
รวม 1000 บาท 
2.สนับสนุนงานประเมินผลของ
คณะกรรมการ ศูน ย์ปฏิบั ติ ก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจ าต าบล 
เหมาจ่ายค่าเดินทาง 5000 บาท 

สสส. อบต. 
รพ.สต. 

   2.5 จดังานน าเสนอผลด าเนินงาน
และปิดโครงการ 

พฤษภาคม 55 1.ประชุมคณะท างาน 1 คร้ัง 
ค่าอาหารวา่ง 10 คน x 30 บ.= 300 บ.
ค่าวสัดุ 200 บ. 
ค่าประสานงาน/รายงานการ  
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วตัถุประสงค์ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย /
พืน้ทีด่ าเนินการ 

ตัว ช้ีวัดที่สอดคล้อง
กบัเป้าหมาย 

กิจกรรมจะท าอะไร  วิธีการ
อย่างไร 

ระ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินงาน 

ประมาณการ ค่ า ใ ช้ จ่ ายที่
เสนอ สสส. 

ภ า คี ร่ ว ม
สนับสนุน 

     ประชุม 500 บ.  
รวม 1000 บาท 
รวม 7000 
2.จัดงานน าเสนอผลด าเนินงาน 
ค่าอาหารวา่ง 200 คน x 30 บ.= 6,000 
บ. 
ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน x 1000 
บ.= 4000 บ. 
ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ์งาน 
1ชุดx500 บ.= 500 บ. 
ค่าวสัดุ 1000 บาท 
ค่าเอกสาร 3,100 บาท 
ค่าประสานงาน/ถ่ายภาพ/จดัท า
รายงาน 2400 บ. 

3.ค่ า จัด ท า ร า ย ง า น / ถ่ า ย
เอกสาร 3000 บาท 
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รวม    20000 บาท 

รวม 27000  

รวมทั้งส้ิน 75750  

                                                                                                                           รวมงบประมาณทั้งโครงการทั้งส้ิน 219,400บาท  

งบสมทบ 19,400 บาท  

รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่สนอ สสส. 200,000 บาท  
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แบบประเมินโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างเสริมสุขภาพ 

เป็นการคุณค่าท่ีเกิดจากโครงการในมิติต่อไปน้ี 
๑) ความรู้ดา้นการสร้างเสริมสุขภาพและนวตักรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน 
๒) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีผลต่อสุขภาวะ 
๓) การปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะ 
๔) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน 
๕) กระบวนการชุมชน  
๖) มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

 

คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

1. เกิดความรู้ หรือ 
นวตักรรมชุมชน 

- ความรู้ใหม่ / องคค์วามรู้ใหม่   - นาฬิกาชีวติ ใหก้ลุ่มผูสู้งอาย ุอสม. 
ถ่ายทอดเก่ียวกบัวถีิชีวติแก่เยาวชนใน
ชุมชน 

- ศึกษาความรู้เร่ืองพลงังานทางเลือกกบั
พลงังานจงัหวดั น าความรู้เร่ืองเตาชีว
มวล และน ามาใชใ้นกิจกรรมในงาน
ต่างๆในชุมชนโดยเร่ิมติดตั้ง ณ ศาลา

-ในรายงาน

กิจกรรมนาฬิกา

ชีวติ 

- พลงังานงาน

จงัหวดัสงขลา 

- เยาวชนน าควารู้ท่ีไดรั้บจาก
ผูสู้งอายไุปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

- ส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังาน
ทางเลือกในชุมชนใหม้าก
ข้ึน 
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

กลางบา้น 

- แผนท่ีจุดเส่ียงในชุมชนมีการน าทีมมานัง่
คุยร่วมพิจารณาจุดเส่ียงและจดัท าเป็น
แผนท่ีจุดเส่ียง 

 

 

 

- แผนท่ี 

 

 

- ระดมความคิดคนในชุมชน
ในการปรับพ้ืนท่ีจุดเส่ียงให้
มีความปลอดภยั 

- ส่ิงประดิษฐ ์/ ผลผลิตใหม่   - มีการจดัตั้งหอ้งสมุดชุมชน ใหเ้ยาวชน
ในชุมชนไดมี้แหล่งเรียนรู้ 

 - จดัตั้งกลุ่มเยาวชนใหช่้วย
ดูแลหอ้งสมุดของชุมชน 

- กระบวนการใหม่      

- วธีิการท างาน / การจดัการใหม่   - มีการประชุมและท างานร่วมกบัภาคี
เครือข่ายเช่น สสส. สจรส.ม.อ. ผูน้ า
ชุมชน นกัศึกษาราชภฏัสงขลา อบต.ค
วนโส อสม. พฒันาชุมชนอ าเภอควน
เนียง กลุ่มเยาวชนบา้นโคกสกั 

-รายงานการ

ประชุมหมู่บา้น 
- น าแนวทางวธีิการท างานมา

ปรับใชก้บักิจกรรมอ่ืนๆใน

ชุมชน 

 - การเกิดกลุ่ม / โครงสร้างในชุมชนใหม่      
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

- แหล่งเรียนรู้ใหม่   - หอ้งสมุดชุมชนบา้นโคกสกั  ศาลากลางบา้น - จดัตั้งกลุ่มเยาวชนใหช่้วย
ดูแลหอ้งสมุดของชุมชน 

 -      - จดัระดมทุนเพื่อพฒันา
หอ้งสมุด 

 - อ่ืนๆ      

2. เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ 

- การดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล      

- การบริโภค   - อสม.ร่วมรณรงคกิ์นอาหารถูกหลกั
อนามยั 

รายงานการ

ประชุม 
- จดักิจกรรมส่งเสริมการ

บริโภคปลอดภยัไร้สารพิษ 

- การออกก าลงักาย   - คนในชุมชนมาร่วมกนัออกก าลงักาย ณ 
ศาลากลางบา้น 

ภาพถ่าย - มีการจดัหาอุปกรณ์กีฬา
เพ่ิมเติมและพฒันาลานกีฬา
ของหมู่บา้นใหมี้มาตรฐาน 

- การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนนั เหลา้ 
บุหร่ี 

  - มีกิจกรรมใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา และร่วมเป็น
อาสาสมคัรลาดตระเวนประจ าหมู่บา้น
ร่วมกบัผูน้ าชุมชน 

ภายถ่าย - มีการจดัหาอุปกรณ์กีฬา
เพ่ิมเติมและพฒันาลานกีฬา
ของหมู่บา้นใหมี้มาตรฐาน 
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

- การลดพฤติกรรมเส่ียง เช่น พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศ การขบัรถโดยประมาท 

     

 - การจดัการอารมณ์ / ความเครียด      

 - การด ารงชีวติ / วถีิชีวติ เช่น การใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ิน / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง 

  - มีการรวบรวมภูมิปัญญาของชุมชน เช่น 
ผูมี้ความรู้ดา้นพิธีกรรมทอ้งถ่ิน การไหว้
ภูมิเจา้ท่ี มโนราห์ หนงัตะลุง สมุนไพร 
นวดแผนโบราณ หมอต าแย 

ครูภูมิปัญญาใน

ชุมชน เช่น นาง

ป้ัน ยกก าพล ,

นายอน้ จนัท

ภาโส นายลัน่ 

บริรักษ ์ 

นายลาภ พทุธ

จกัจนัทร์ นาย

ชุม สุวรรณมณี  

นายสุทธิพงษ ์

ทนงาน  ฯลฯ  

- ติดต่อหน่วยงานภายนอกซ่ึง
มีความรู้ดา้นการส่งเสริม
ภูมิปัญญาเขา้ศึกษาและ
พฒันา และอนุรักษภู์มิ
ปัญญา วถีิชีวติดั้งเดิมของ
ชุมชน  

- น าความรู้ภูมิปัญญาเผยแพร่
แก่เยาวชน สถานศึกษา 
ประชาชนในชุมชนเพื่อสืบ
ทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

 - พฤติกรรมการจดัการตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน 

     

 - อ่ืนๆ       

3. การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ี 
เอ้ือต่อสุขภาพ (กายภาพ 

สงัคม และเศรษฐกิจ) 

- กายภาพ  เช่น  มีการจดัการขยะ  ป่า  น ้า  
การใชส้ารเคมีเกษตร  และการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มในครัวเรือนท่ีถูกสุขลกัษณะ 

     

- สังคม  เช่น   มีความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น    ลดการเกิดอุบติัเหตุ    ครอบครัว
อบอุ่น       การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ
เด็ก เยาวชน และกลุ่มวยัต่างๆ      มีพื้นท่ี
สาธารณะ / พื้นท่ีทางสังคม เพื่อเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน     มีการใช้
ศาสนา / วฒันธรรมเป็นฐานการพฒันา 

  - จดัพ้ืนท่ีศาลากลางบา้นใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ เป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรคส์ าหรับ
เยาวชนในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น มี
หอ้งสมุดชุมชน บริการอินเตอร์เน็ต ลาน
กีฬาประจ าหมู่บา้น  

หอ้งสมุดชุมชน 

ลานกีฬา

หมู่บา้น 

- พฒันาแหล่งเรียนรู้ใหมี้
ความทนัสมยั  

- ใหค้วามรู้แก่คนในชุมชน
ในการด ารงชีวติใหเ้กิด
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น  

 - เศรษฐกิจสร้างสรรคส์ังคม /สร้างอาชีพ / 
เพิ่มรายได ้
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

 - มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทาง
การเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพ 

     

 - อ่ืนๆ      

4. การพฒันานโยบาย
สาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุข
ภาวะ 

- มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน   - มีการตั้งกฎกติกาของชุมชน เช่น 
ถา้มีการลกัทรัพย(์ข้ียาง)ในหมู่บา้นมี

โทษปรับกิโลกรัมละ 500 บาท 

ชาวบา้นยงิปืนในยามวกิาลนดัละ 500 

บาท ถา้ผูน้ าชุมชนปฏิบติัเองปรับ 2,000 

บาท 

ถา้ถอนหลกัโฉนดท่ีดินปรับ 5,000 บาท 

ถา้ปล่อยววัไปกินขา้วในนาผูอ่ื้นปรับ

ตารางเมตรละ 500 บาท 

- ป้ายกฏ
กติกาของ
ชุมชน ณ 
ศาลา
กลางบา้น
บา้นโคก
สกั 

- สร้างจิตส านึกของคนใน
ชุมชนมีจิตสาธารณะและ
ระเบียบวนิยัในตนเอง
ปฏิบติัตนตามกฏกติกาของ
ชุมชน 

- มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน   - มีมาตรการลงโทษท่ีก าหนดมาจากเวที
ประชาคม 

- ป้ายกฏ
กติกาของ

- จดัเวทีประชาคมหมู่บา้น
เพ่ือหามาตรการก าหนด
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

ชุมชน  โทษหากมีการฝ่าฝืนกฏ
บ่อยคร้ัง 

- มีธรรมนูญของชุมชน      

- อ่ืนๆ เช่น ออกเป็นขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ฯลฯ      

5. เกิดกระบวนการ
ชุมชน 

- เกิดการเช่ือมโยงประสานงานระหวา่งกลุ่ม / 
เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน) 

  - มีการร่วมมือกบันกัศึกษาราชภฎัสงขลา
ในการส่งเสริมดา้นอุปกรณ์การกีฬา การ
จดัหอ้งสมุด  

- ร่วมกบัพลงังานจงัหวดั อบต.ควน 

โส ในการเรียนรู้พลงังานทางเลือก 

- น าเยาวชนไปศึกษาดูงานสถานพินิจเด็ก
และเยาวชนจงัหวดัสงขลา 

 - ประสานหน่วยงานอ่ืนๆ เขา้
มาร่วมกนัพฒันาในชุมชน
ดา้นอ่ืนๆอยา่งต่อเน่ืองตาม
ความเหมาะสม 

- การเรียนรู้การแกปั้ญหาชุมชน (การประเมิน
ปัญหา การวางแผน การปฏิบติัการ และการ
ประเมิน) 

  - มีการประชุมหมู่บา้นประจ าเดือน ในการ
ร่วมกนัรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
ประเมินความส าคญัของปัญหาและ
วางแผน ปฏิบติัการในการแกไ้ขปัญหาท่ี

บนัทึกรายงาน

การประชุม

หมู่บา้น 

- มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บา้น 
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

เกิดข้ึนในชุมชนร่วมกนั 
- การใชป้ระโยชน์จากทุนในชุมชน เช่น การ

ระดมทุน การใชท้รัพยากรบุคคลในชุมชน 

  - มีการประชุมร่วมกนัระหวา่งผูน้ าชุมชน 
อบต.ประชาชนในชุมชน ในการ
พิจารณาความสามารถของคนในชุมชน
วา่ใครมีความสามารถดา้นใด ดึงบุคคล
เหล่านั้นมามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ของชุมชน 

-  - มีการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกในการ
สนบัสนุนบุคคลากรและ
งบประมาณเพ่ือต่อยอด
กิจกรรมภายในชุมชน  

-    - มีการระดมทุนในงานสมโภชน์พอ่จอม
เพ่ือใชใ้นกิจกรรมพฒันาหมู่บา้นทั้งใน
ดา้นเศรษฐกิจสงัคมประเพณีทอ้งถ่ินและ
การศึกษา เช่น มีการมอบทุนการศึกษา
แก่เยาวชนท่ีผลการเรียนดี บูรณสถานท่ี
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สนบัสนุนหนงัสือเขา้
หอ้งสมุดชุมชน คอมพิวเตอร์ประจ า
หมู่บา้น 

ทุนการศึกษา -  

 - มีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกลุ่มและ
ชุมชนท่ีเกิดจากโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

  - มีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของกลุ่ม
และชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

 - มีการขยายกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืนๆในชุมชน เช่น ผูสู้งอาย ุ 
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

 - เกิดกระบวนการจดัการความรู้ในชุมชน   - มีการถอดบทเรียนภายหลงัการเสร็จส้ิน
ขอ้มูลในรูปของหนงัสือและจดัเวทีคืน
ขอ้มูลหรือสรุปงาน 

 - จดัเก็บบทเรียนท่ีไดเ้ป็น
ฐานขอ้มูลของชุมชนและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

 - เกิดทกัษะในการจดัการโครงการ เช่น การใช้
ขอ้มูลในการตดัสินใจ การท าแผนปฏิบติัการ 

     

 - อ่ืนๆ      

6. มิติสุขภาวะปัญญา / 
สุขภาวะทางจิต
วญิญาณ 

- ความรู้สึกภาคภูมิใจในตวัเอง / กลุ่ม / ชุมชน   - มีการน าส่ิงศกัสิทธ์ิซ่ึงเป็นศูนยร์วมจิตใจ 
ความเช่ือและศรัทธาของคนในชุมชน
และกิจกรรมนาฬิกาชีวติมาเป็นส่ือกลาง
ในการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองและชุมชน 

ภาพงาน

สมโภชน์พอ่

จอม และการ

ถอดบทเรียน

ของชุมชน 

- มีการสืบสานประเพณีเป็น
ประจ าทุกปี 

- การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน
อยา่งสมดุล 

  - ชาวบา้นร่วมมือร่วมใจในการก่อสร้าง
หอ้งสมุดชุมชนโดยไม่คิดค่าแรง 

บนัทึกค่าใชจ่้าย

โครงการ 
- จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความ

ร่วมมือของคนในชุมชน 

- การใชชี้วติอยา่งเรียบง่าย และพอเพียง   - มีการน านาฬิกาชีวติปรับเป็นความรู้ใน
เชิงการด ารงชีวติภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจ

ครูภูมิปัญญาใน -น าแนวทางการจดักิจกรรม
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คุณค่าทีเ่กดิขึน้ ประเดน็ 
ผลทีเ่กดิขึน้ 

รายละเอยีด 
หลกัฐาน / 

แหล่งอ้างองิ 

แนวทางการพฒันาต่อ 

ม ี ไม่ม ี

พอเพียง ทอ้งถ่ิน นาฬิกาชีวติเผยแพร่สู่

สถานศึกษา 

- ชุมชนมีความเอ้ืออาทร   ประชาชนในชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน

ส่ิงของ อาหาร รวมทั้งอุปกรณ์  ตา่งๆในการ

จดักิจกรรมของชุมชนท าใหเ้กิดความรู้สึกเอ้ือ

อาทร ความรักความสามคัคีของคนในชุมชน 

ภาพกิจกรรม

ต่างๆในชุมชน 
- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้าง

ความสามคัคีของคนใน
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

- มีการตดัสินใจโดยใชฐ้านปัญญา      

- อ่ืนๆ       
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รปูธรรมผลผลิตและผลลพัธโ์ครงการ 

1.กิจกรรมช้ีแจงภาพรวมโครงการ   
เมือ่วนัที ่11 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 นไดช้ีแ้จงใหค้วามรูค้วามเป็นมาของโครงการ ชีแ้จง

รายละเอยีดของโครงการตาสบัปะรด  รายละเอยีดกจิกรรมหอ้งสมดุ กจิกรรมลาดตระเวนของหมู่บา้น กจิกรรม
นาฬกิาชวีติ มผีูเ้ขา้รว่มโครงการ จ านวน  90 คน ซึง่มาจาก ผูใ้หญ่บา้น ปลดัอบต. อบต. อสม. เกษตรกร 
กรรมการหมู่บา้นกรรมการกองทุนหมู่บา้น คณะท างานโครงการ 
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 90 คน ไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องโครงการ 
2. เกดิคณะท างานซึง่มอีงคป์ระกอบจากประชาชนในชุมชน 
3. ผูเ้ขา้รว่มประชุมเกดิความเขา้ใจในภาพรวมของโครงการ 

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี

2.กิจกรรมประชุมช้ีแจงเตรียมความพร้อมกบัชุดลาดตระเวน  
เมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผูเ้ขา้รว่มประชุมจ านวน 50 คน มาจาก ผูน้ าหมูบ่า้น 

เยาวชน ปกครองอบต. อสม โดยวธิกีารอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อพฒันาศกัยภาพและรว่มระดมความคดิเหน็แนว
ทางการลาดตระเวณรว่มกนั 
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1.เกดิกตกิารว่มกนัและวางแผนปฏบิตักิารลาดตระเวน 
2.ชุดลาดตระเวน มคีวามรูแ้ละทกัษะการลาดตระเวนเพื่อใชใ้นการท างานต่อไป 
3.จดัตัง้คณะท างานดา้นการลาดตระเวน  

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี
 

กิจกรรมท่ี 3 ช้ีแจงและสรปุผลในการท ากิจกรรมท่ี 2 และกิจกรรมท าห้องสมุด 
ด าเนินการโดยวธิกีารประชุมและรว่มพดูคุยรว่มแลกเปลีย่น ณ ศาลากลางหมูบ่า้น มผีูเ้ขา้รว่มประชุม 75 

คน ประกอบดว้ย ผูน้ าของหมูบ่า้น เยาวชน ผูป้กครอง อบต. อสม. 
ผลท่ีเกิดขึ้น 
 1.ผูเ้ขา้รว่มประชุมมคีวามเขา้ใจแนวทางจดัท าหอ้งสมดุชุมชน 
 2.ผูเ้ขา้รว่มรบัทราบขอ้มลูจากการปฏบิตักิารเฝ้าระวงัทางสงัคมของหมบูา้นในแต่ละวนั  
ปัญหา อปุสรรค  
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 1.ยงัขาดการจดัเวทสีรุปผลการลาดตระเวรและจดัท าเป็นมาตรการของชุมชนเพื่อแกป้ญัหาของชุมชน 
 2.จ าเป็นตอ้งวดัผลของการปฏบิตักิารชุมชนดา้นเฝ้าระวงัทางสงัคมเพื่อเปรยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ก่อนและ
หลงั 
แนวทางแก้ไข 

อกี 2 เดอืน คณะท างานควรจะจดัเวทนี าเสนอขอ้มลูผลการเฝ้าระวงัทางสงัคม 
 

กิจกรรมท่ี 4 ปฏิบติัการชุมชนลาดตระเวนของหมู่บ้าน 
 วธิกีาร คอื คณะท างานชุดลาดตระเวรของหมูบ่า้นจะแบ่งออกเป็น 4 ชุด ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วย
ผูใ้หญ่บา้น แกนน าหมูบ่า้น ชุดรกัษาความปลอดภยัหมู่บา้น(ชรบ.) จะมารวมกนัทีศ่าลากลางบา้น เวลา 18.30 
น.เพื่อพดูคุยท าความเขา้ใจและเสน้ทางการลาดตระเวร ก านหนดการทุกวนัจนัทร-์อาทติย ์ระยะเวลา 19.00-
22.00 น.และ 22.00-24.00 น.จะมปีฏบิตักิารชุมชนลาดตระเวนตามแผนงานทีว่างไวจ้ านวน 60 ครัง้ 
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1.เกดิการลาดตระเวนเฝ้าระวงัทางสงัคมตามแผนทีก่ าหนด 
2.สถติกิารเกดิเหตุรา้ยลดลงเหลอื 0 เปอรเ์ซน็ต์ 

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี

 
กิจกรรมท่ี 5 ปฏิบติัการกิจกรรมจดัท าห้องสมดุชุมชน 

มกีจิกรรมปรบัปรงุอาคารรา้งจนกลายเป็นหอ้งสมดุชุมชน ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ในวนัเสาร์-อาทติย ์ที่
ว่างจากการท างาน ใชเ้วลาก่อสรา้ง 10 วนั  
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1.ผูเ้ขา้รว่มปรบัปรงุศาลาอเนกประสงคค์รัง้ละ 8 คน (ไมซ่ ้ากนั)รวมจ านวน 80 คน  การช่วยก่อสรา้งโดย
ไมค่ดิค่าแรง(ลงแขก)  

2.เกดิความรกัสามคัคกีนัภายในชุมชน 
3.เกดิหอ้งสมดุชุมชนใชเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะส าหรบัเยาวชน และสมาชกิของชุมชน 

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี

 
กิจกรรมท่ี 6 สรปุข้อมูลการลาดตระเวรและแนวทางการจดัการห้องสมดุชุมชน 
 วธิกีารใชก้ารประชุมน าเสนอขอ้มลูและรว่มกนัแลกเปลีย่นความคดิเหน็วนัที ่2 ธนัวาคม2554 เวลา 
13.00-16.00 น.  ณ ศาลากลางหมูบ่า้น มผีูเ้ขา้รว่มจ านวน 80 คน ประกอบดว้ย คณะท างาน 20 คน ปลดัอ าเภอ
และเจา้หน้าทีอ่ าเภอ ชาวบา้น 
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ผลท่ีเกิดขึ้น 
1.ผูเ้ขา้รว่มรบัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัจดุเสีย่งของชุมชนจากการลาดตระเวร 
2.เกดิแนวทางแกไ้ขปญัหาร่วมกนัของชุมชนเพื่อจดัการจดุเสีย่ง 
3.เกดิแนวทางรว่มเกีย่วกบัการใชห้อ้งสมดุชุมชน 

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี
 

กิจกรรมท่ี 7  เปิดห้องสมุดชุมชน 
เมือ่วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งสมุดหมูบ่า้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน

ซ่ึงมาจาก ผูใ้หญ่บา้น  จนท.พฒันาชุมชน อ.ควนเนียง  อบต.ควนโส คณะกรรมการหมูบ่า้น  คณะท างาน
โครงการ  ลกัษณะกิจกรรม ท าพธิเีปิดหอ้งสมดุชุมชน  รบับรจิาคหนังสอืเขา้หอ้งสมดุ  ตดิตัง้จดัสถานทีบ่รกิาร
อนิเตอรเ์น็ตใหส้บืคน้ขอ้มลู 
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม รว่มกนัจดัหอ้งสมดุใหเ้หมาะสมเป็นระเบยีบพรอ้มเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ 
2. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละประโยชน์การใชบ้รกิารหอ้งสมดุ 

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  
 ไมม่ ี

 
กิจกรรมท่ี 8 เกบ็ข้อมลูปราชญช์าวบ้านเพ่ือจดัท ากิจกรรมนาฬิกาชีวิต 

จดัตัง้กลุ่มเยาวชนบา้นโคกสกัจดัท าทะเบยีนประวตั ิรปูภาพลกัษณะความเป็นอยู ่ปญัหาในชวีติ 

คดัสรรแกนน าจ านวน 20 คน ช่วยกนัท าทะเบยีน ปรบัพฤตกิรรมกลุ่มเสีย่ง จดักจิกรรม “นาฬกิาชวีติเยาวชน

บา้นโคกสกั” ทัง้ระดบับุคคลและระดบักลุ่มเยาวชนศกึษารปูแบบของชวีติในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวนั แต่ละ

เดอืน และแต่ละฤดกูาล  ปรบันาฬกิาชวีติไปในทางทีส่รา้งสรรค์ 

ผลทีเ่กดิขึน้ 

1.เกดิเครือ่งมอืเกบ็ขอ้มลูนาฬกิาชวีติของคนในพืน้ทีโ่คกสกั 
2.เกดิความรว่มมอื(รว่มคดิ รว่มวางแผน และลงเกบ็ขอ้มลู)ในการจดัเกบ็ขอ้มลูนาฬกิาชวีติ 
3.เกดิคณะท างานดา้นการเกบ็ขอ้มลูนาฬกิาชวีติ 
4.เกดิองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากปราชญช์าวบา้นรวบรวมเพื่อเตรยีมถ่ายทอดในกจิกรรมนาฬกิาชวีติ เพื่อ

เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชวีติแก่เยาวชน ประกอบดว้ย 
4.1 นายลาภ พุทธจกัจนัทร ์ซึง่มคีวามสามารถดา้นนวดแผนไทย 
4.2 นายลัน่ บรริกัษ์ มคีวามสามารถในการไหวภ้มูเิจา้ที่ 
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4.3 นายจ า ลิน่เนี่ยว เป็นหมอดนิมคีวามรูด้า้นการเกษตร  
4.4 นางเฉลยีว อนนัตพงษ์  มคีวามรูใ้นการท าขา้วหลาม 
4.5นางพรอ้ม ทองชุมนุมมคีวามรูใ้นศลิปะการรอ้งเพลงเรอืบอกเล่าเรือ่งราววถิชีวีติชุมชน 

 
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ไมม่ ี
 

กิจกรรมท่ี 9 จดังานสมโภชน์พ่อจอม 
ขัน้ตอนเตรยีมงาน วนัที ่31 ม.ีค 2555 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมไดร้ว่มใจกนัพฒันาบรเิวณศาลากลางบา้นและ

สถูปพ่อจอมตลอดจนมาประชุมเพื่อการวางแผนการจดักจิกรรมสมโภชน์ 
ขัน้ตอนการจดังานสมโภชน์หลวงพ่อจอม วนัที ่4-5 เม.ย.2555 จดังานสมโภชน์พ่อจอมมกีจิกรรม

ถ่ายทอดนาฬกิาชวิติโดยปราชญช์าวบา้น การรว่มกนัท าบุญบรจิาคเงนิเขา้หอ้งสมดุและการมอบทุนการศกึษา
แก่เยาวชนในชุมชน 34 ทุน 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
1.เยาวชนไดเ้รยีนรูแ้บบอยา่งทีด่งีามในการอนุรกัษ์ประเพณวีฒันธรรมของทอ้งถิน่จากปูย่่าตายาย 
2.เกดิความรกัความสามคัคขีองคนในชุมชน 
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ไมม่ ี
 
กิจกรรม ท่ี 10 อบรมครอบครวัห่างไกลยาเสพติด 

เป็นการอบรมครอบครวัห่างไกลยาเสพตดิ  โดยได้รบัความร่วมมอืจากท่านผู้อ านวยการและคณะครู
โรงเรยีนบา้นควนโสไดส้่งนกัเรยีนเขา้รบัการอบรมเพื่อใหไ้ดร้บัความรูแ้ละทกัษะในการสรา้งภูมคิุม้กนัใหห้่างไกล
ยาเสพตดิและไดร้บัเกยีรตจิากคุณหมอ รกิติ จตุรตัมนตรมีาเป็นวทิยากรในการบรรยาย ถงึโทษและพษิภยัของ
ยาเสพตดิ  การปฏบิตัตินเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เป็นแกนน า
เยาวชนตา้นยาเสพตดิในชุมชน โรงเรยีน และสงัคมต่อไป 
ผลท่ีเกิดขึ้น 

1.เกดิกลุ่มแกนน าเยาวชนตา้นยาเสพตดิในชุมชน โรงเรยีน 
2.นักเรยีนเขา้รบัการอบรมเพื่อใหไ้ดร้บัความรู้โทษ พษิภยัของยาเสพตดิ แนวทางการปฏบิตัตินเพื่อให้

ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ไมม่ ี
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กิจกรรมท่ี11 ทศันศึกษาศาลเดก็และเยาวชนจงัหวดัสงขลา 
 น าเยาวชนกลุ่มเสพยาเสพตดิ จ านวน 8 ราย 2.กลุ่มเสีย่ง จ านวน  13 รายและกลุ่มปลอดจ านวน 63 

รายคณะท างานดมิรวม 100 คนแต่ไปจรงิ 50 คน ไปทศันศกึษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลา 

โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล อนุญาตใหเ้ยาวชนเขา้ทศันศกึษา โดยมบีุคลากรของ

ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลาอาท ิท่านผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล ท่านผูพ้พิากษาสมทบ ผู้อ านวยการ

ประจ าศาลเยาวชนฯ ไดใ้หค้วามรูถ้งึความเป็นมา บทบาทหน้าทีข่อง ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดัสงขลา  

ผลท่ีเกิดขึ้น 
  1.เยาวชนกลุ่มเสีย่งทีไ่ปทศันศกึษาเกดิความเขา้ใจถงึผลของเยาวชนทีต่ดิยาเสพตดิ 
  2.เยาวชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเอง 
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ไมม่ ี
 
กิจกรรมท่ี 12 สรปุผลและคืนช้อมลูแก่ประชาชน 
  จดังานน าเสนอผลด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรค และปิดโครงการ โดยมผีูเ้ขา้รว่ม คอื ประชาชน ผูน้ า
ชุมชน เยาวชน หน่วยงานราชการในต าบล 100 คน 
ผลทีเ่กดิขึน้ 
  1.ประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมรว่มแสดงความคดิเหน็ถงึปญัหาอุปสรรค สถานการณ์ยาเสพตดิและแนว
ทางการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ  
ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

 ไมม่ ี
 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส. 1) คร้ังที่ 1 
วนัท่ีรายงาน 1 ธนัวาคม 2554 

1. ช่ือโครงการ ตาสับปะรด หมู่ท่ี 9  บา้นโคกสัก 
2. รหสัโครงการ 54-01595 รหสัสัญญา 54-00-0576  

ภาคผนวก 
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ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฏาคม 2554  – 31 กรกฏาคม 2555 
3. รายงานงวดท่ี 1 จากเดือน สิงหาคม ถึงเดือน ธนัวาคม 2554 
4. ความกา้วหนา้โครงการ (เม่ือเทียบกบัแผนกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้และผลการดาเนินงานจนถึงวนัสุดทา้ยของงวดท่ี
รายงาน ) 
กิจกรรม ผลงาน 

(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กิจกรรมท่ี
ท า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปท่ีส าคญัของกิจกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กิจกรรม 

 
4 3 2 1 

กิจกรรมท่ี 1 
ประชุมช้ีแจง
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 
– 16.00 น. 
ลกัษณะกิจกรรม 
1.ช้ีแจง ใหค้วามรู้ความเป็นมาของ
โครงการ 
2.ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
 - โครงการตาสับปะรด 
- กิจกรรมหอ้งสมุด 
- กิจกรรมลาดตระเวนหมู่บา้น 
- กิจกรรมนาฬิกาชีวติ 
มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 90 คน 
ซ่ึงมาจาก  

- ผูใ้หญ่บา้น 
- ปลดัอบต. 
- อบต. 
- อสม. 
- เกษตรกร 
- กรรมการหมู่บา้น 
- กรรมการกองทุนหมู่บา้น 
- คณะท างานโครงการ 

 
 

1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 90 
คน ไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
2) เกิดความร่วมมือของคนใน
ชุมชนในการท่ีท ากิจกรรม 
3) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกิดความ
เขา้ใจในภาพรวมของโครงการ 
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กิจกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กิจกรรมท่ี
ท า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปท่ีส าคญัของกิจกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กิจกรรม 

 
4 3 2 1 

กิจกรรมท่ี 2 
ประชุมช้ีแจง
และใหค้วามรู้
ชุดลาดตระเวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 
ช้ีแจงและ
สรุปผลในการ
ท ากิจกรรมท่ี 2 
และกิจกรรม
ท าหอ้งสมุด 
 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 เวลา  
13.00 – 16.00 น.  
ลกัษณะกิจกรรม 

1. ประชุมคณะท างานและ
ผูน้ าเพื่อสร้างกติการ่วมกนั 
วางแผนปฏิบติั 

2. ใหค้วามรู้กบัชุด
ลาดตระเวน เพื่อใชใ้นการ
ท างานต่อไป  
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 
50 คน มาจาก 

- ผูน้ าหมู่บา้น 
- เยาวชน 
- ผูป้กครอง 
- อบต. 
- อสม. 

 
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
1. ช้ีแจงการท างาน การตระเวน
ของชุดลาดตระเวนของหมู่บา้น
และปรับปรุงหาขอ้บกพร่องของ
การท างานท่ีผา่นมา 
2. ปรึกษาและหาแนวทางของ

1) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 90 
คน ไดเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
โครงการ 
2) เกิดความร่วมมือของคนใน
ชุมชนในการท่ีท ากิจกรรม 
3) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกิดความ
เขา้ใจในภาพรวมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดร่้วมกนั
ปรึกษาหารือและร่วมกนั
ปรับปรุงหาขอ้บกพร่อง เพื่อให้
เหมาะสมและบูรณาการความ
ร่วมมือมากยิง่ข้ึน 
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การท าหอ้งสมุดชุมชน 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 75 คน 
ประกอบดว้ย 

- ผูน้ าของหมู่บา้น 
 

 
 

กจิกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กจิกรรม
ทีท่ า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กจิกรรม 

 
4 3 2 1 

กจิกรรมที ่4
ปฏิบัติการ
ชุมชน
ลาดตระเวน
ของหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะท างานของชุด
ลาดตระเวน  ประกอบดว้ย
ผูป้กครองและเยาวชน 
คณะกรรมการหมู่บา้นได้
รวบรวมเยาวชนกลุ่มเส่ียง
จ านวน 8 คนร่วมกบัผูน้ าชุมชน 
และประชาชนในหมู่บา้นเขา้
ร่วมทีมชุดลาดตระเวนประจ า
หมู่บา้นจ านวน 20 คน 
ในแต่ละคืนชุดลาดตระเวนจะจดั
ทีมผลดัเปล่ียนเวร กนัตระเวร
รอบหมู่บา้นและจุดเส่ียงต่างๆใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อป้องกนัและ
เฝ้าระวงัเหตุ รวมถึงการดึงกลุ่ม
เยาวชนกลุ่มเส่ียงไดเ้ขา้มาท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบั
ชุมชน  
 
-ลาดตระเวร จ านวน 60 คร้ัง 

1.ท าใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียงมี
กิจกรรมรวมตวัอยา่งสร้างสรรค์
ท าประโยชน์กบัชุมชน มีการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่ม
เยาวชนและผูใ้หญ่ในหมู่บา้น ท า
ใหมี้เวลาในการพบปะพดูคุย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และมี
ผูใ้หญ่คอยอบรมสั่งสอนให้
ด าเนินชีวติไปในแนวทางท่ีถูกท่ี
ควร 
 2.ลดปัญหาทางสังคม คือ ยงัไม่
พบการกระท าผดิ เหตุการณ์สงบ
เรียบร้อยดี 
3.เกิดขอ้มูลแผนท่ีจุดเส่ียง เช่น 
ยงัมีหลายจุดในหมู่บา้นท่ีแสง
สวา่งนอ้ย เป็นจุดเส่ียงในชุมชน 
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โดยมีการลาดตระเวนเน้นหนัก
ว ัน เสา ร์ -อาทิตย์  เ น่ืองจากมี
เยาวชนกลุ่มเส่ียงมาร่วมลาดตระ
เวร ดว้ย 

 

 

 

กิจกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กิจกรรม
ท่ีท า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปท่ีส าคญัของกิจกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กิจกรรม 

 
4 3 2 1 

กจิกรรมที ่5 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
กิจกรรมจัดท า
ห้องสมุดชุมชน 

 
 

 

ชาวบา้นในชุมชนร่วมกนั

ปรับปรุงศาลาเอนกประสงคเ์ดิม

ใหเ้ป็นห้องสมุดชุมชน โดยเร่ิม

ด าเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน ในวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์

วา่งจากการท างาน ใชเ้วลา

ก่อสร้าง 10 วนั มีผูเ้ขา้ร่วม

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงคค์ร้ัง

ละ 8 คน (ไม่ซ ้ ากนั)รวมจ านวน 

80 คน  การช่วยก่อสร้างโดยไม่

คิดค่าแรง(ลงแขก) 

และมีประชาชนบางส่วนได้

บริจาควสัดุในการปรับปรุง

หอ้งสมุดในส่วนท่ีขาด รวมทั้ง

ในระยะต่อไปจะมีการ

1)  เกิดความรักสามคัคีระหวา่ง
ชาวบา้นภายในชุมชน เห็นได้
จากการลงแรงช่วยกนัปรับปรุง
หอ้งสมุด 
2) เกิดห้องสมุดของชุมชน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์แก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปในการใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป 
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ด าเนินการจดัหาหนงัสือเขา้

หอ้งสมุด และติดตั้งระบบ

อินเตอร์เน็ตต่อไป 

 

 

 

 

กิจกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กิจกรรม
ท่ีท า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปท่ีส าคญัของกิจกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กิจกรรม 

 
4 3 2 1 

กจิกรรมที ่6 
สรุปข้อมูลการ
ลาดตระเวรและ
แนวทางการ
จัดการห้องสมุด
ชุมชน 

วธีิการ :ประชุมน า เสนอขอ้มูล
และร่วมกนัแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 
วนัท่ี 2 ธนัวาคม2554 เวลา 
13.00-16.00 น. 
มีผูเ้ขา้ร่วมจ านวน 80 คน 
ประกอบดว้ย คณะท างาน 20 คน 
ปลดัอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีอ าเภอ 
ชาวบา้น  

1.ผูเ้ขา้ร่วมรับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัจุดเส่ียงของชุมชนจาก
การลาดตระเวร 
2.เกิดแนวทางแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัของชุมชนเพื่อจดัการจุด
เส่ียง 
3.เกิดแนวทางร่วมเก่ียวกบัการ
ใชห้อ้งสมุดชุมชน 
 
 
 
 

    

 
หมายเหต ุผลสรุปทีส่ าคญัของกจิกรรม กรุณาระบุเน้ือหา/ขอ้สรุปส าคญัต่างๆจากกิจกรรม ท่ีสามารถนามาขยายผลต่อได ้เช่น ความรู้ 
กลุ่มแกนนา แผนงานต่างๆ และผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงักิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ต่อเน่ือง(ซ่ึงจะทราบไดจ้ากการติดตามประเมินผลของโครงการ) 
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ประเมินผลคุณภาพกจิกรรม ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนนโดยท่ีคะแนน 4 = บรรลุผลมากกวา่เป้าหมาย        3 
= บรรลุผลตามเป้าหมาย 2  = เกือบไดต้ามเป้าหมาย และ 1 = ไดน้อ้ยกวา่เป้าหมายมาก 
      ภาพกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรมประชุมช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการ 

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมโครงการโดยมีเภสัชกรสมชาย ละอองพนัธ์ 
พี่เล้ียงประจ าโครงการลงพื้นท่ีใหค้  าแนะน า ตลอดจนรับฟังสถานการณ์ปัญหาการท ากิจกรรมโครงการตาสับปะรด
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และผูใ้หญ่บา้นสมพบพร้อมดว้ยปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลควนโสไดก้ล่าวใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ
ภาพรวมของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กจิกรรมประชุมช้ีแจงและให้ความรู้ชุดลาดตระเวน 

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงคณะท างานและผูน้ าเพื่อสร้างกติการ่วมกนั
ในการวางแผนการปฏิบติักิจกรรมลาดตระเวนหมู่บา้น และใหค้วามรู้ชุดลาดตระเวน 
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กจิกรรมชุดลาดตระเวน 
               คณะท างานของชุดลาดตระเวน  ประกอบดว้ยผูป้กครองและเยาวชน คณะกรรมการหมู่บา้นไดร้วบรวม
เยาวชนกลุ่มเส่ียงจ านวน 8 คนร่วมกบัผูน้ าชุมชน และประชาชนในหมู่บา้นเขา้ร่วมทีมชุดลาดตระเวนประจ าหมู่บา้น
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จ านวน 20 คน ในแต่ละคืนชุดลาดตระเวนจะจดัทีมผลดัเปล่ียนเวร กนัตระเวรรอบหมู่บา้นและจุดเส่ียงต่างๆในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุ รวมถึงการดึงกลุ่มเยาวชนกลุ่มเส่ียงไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบั
ชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกจิกรรมท าห้องสมุด 

ชาวบา้นและผูน้ าชุมชนร่วมกนัสร้างหอ้งสมุดชุมชนในบริเวณศาลาอเนกประสงคห์มู่ท่ี 9 บา้นโคกสัก ใช้
เวลาในการก่อสร้างจ านวน 10 วนัจึงแลว้เสร็จ 
 
5. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ(สรุปเป็นขอ้ๆ) 
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1)  เน่ืองจากในหมู่บา้นมีการหมดวาระของผูใ้หญ่บา้นในช่วงระยะเวลารอการเลือกตั้งจึงท าใหโ้ครงการหยดุชะงกั
ไปช่วงระยะเวลาหน่ึง จึงส่งผลใหกิ้จกรรมเกิดความล่าชา้กวา่ท่ีก าหนด 
2) ชุมชุนยงัขาดประสบการณ์ในการจดัท าโครงการ จ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาในการท าความเขา้ใจ ถึงบทบาท
หนา้ท่ี และแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
6. แผนงาน/กิจกรรม ท่ีจะดาเนินการในงวดต่อไป 
(     ) ตามแผนงานเดิมท่ีระบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการ 
( ) มีการปรับเปล่ียนจากขอ้เสนอโครงการ ระบุกิจกรรม /รายละเอียดท่ีจะปรับเปล่ียน และระยะเวลาท่ีจะ
ปรับเปล่ียน 
 ขอเล่ือนกิจกรรมห้องสมุดชุมชนจากเดิมก าหนดไวเ้ดือนตุลาคม ขอเล่ือนเป็นเดือนธนัวาคมเน่ืองการ
ปรับปรุงห้องสมุดเพิ่งแลว้เสร็จ ดว้ยอุปสรรคทั้งในดา้นแรงงานท่ีสละเวลาวา่งจากการท าการเกษตรมาช่วยกนัท า 
7. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ 
(    ) สามารถดาเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนได ้
() ล่าชา้กวา่แผน กรุณาใหแ้นวทางแกไ้ขปรับปรุง ( สรุปเป็นขอ้ๆ) 

1) กระชบัเวลาของกิจกรรมยอ่ยต่างๆ ในแต่ละคร้ังให้เร็วข้ึนกวา่เดิม 
 

8. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
…………………………………………..…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส. 1) งวดที่ 2 

วนัท่ีรายงาน 1 มิถุนายน 2555 
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1. ช่ือโครงการ ตาสับปะรด หมู่ท่ี 9  บา้นโคกสัก 
2. รหสัโครงการ 54-01595 รหสัสัญญา 54-00-0576  
ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฏาคม 2554  – 31 กรกฏาคม 2555 
3. รายงานงวดท่ี 1 จากเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 2555 
4. ความกา้วหนา้โครงการ (เม่ือเทียบกบัแผนกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้และผลการดาเนินงานจนถึงวนั 
สุดทา้ยของงวดท่ีรายงาน ) 
กจิกรรม ผลงาน (ระบุวนั เวลา ลกัษณะ 

กจิกรรมทีท่ า จ านวนคนและภาค)ี 
ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 

 
ประเมินผล คุณภาพ

กจิกรรม 
 

4 3 2 1 
กจิกรรมที ่1 
เปิดห้องสมุด
ชุมชน 

วนัท่ี 7 ก.พ.2555 เวลา 13.30 น.
ลกัษณะกจิกรรม 
- ท าพิธีเปิดหอ้งสมุดชุมชน 
- รับบริจาคหนงัสือเขา้ห้องสมุด 
- ติดตั้งจดัสถานท่ีบริการ
อินเตอร์เน็ตใหสื้บคน้ขอ้มูล 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 30 คน
ซ่ึงมาจาก 

- ผูใ้หญ่บา้น 
- จนท.พฒันาชุมชน อ.ควนเนียง 
- อบต.ควนโส 
-คณะกรรมการหมู่บา้น 
- คณะท างานโครงการ 
 
 
 

1) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมกนัจดั
หอ้งสมุดใหเ้หมาะสมเป็น
ระเบียบพร้อมเปิดใหบ้ริการ
อยา่งเป็นทางการ 
2) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
ประโยชน์การใชบ้ริการ
หอ้งสมุด 
 

     
 
 
 

  

กจิกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กจิกรรมที่

ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กจิกรรม 
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ท า จ านวนคนและภาคี)  

4 3 2 1 
กจิกรรมที ่2  
เกบ็ข้อมูล
ปราชญ์
ชาวบ้านเพือ่
จัดท ากจิกรรม
นาฬิกาชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 20 มี.ค. 2555 คณะท างาน
โครงการไดจ้ดัทีมลงเก็บขอ้มูล
ปราชญช์าวบา้นในชุมชนหมู่ท่ี 9 
บา้นโคกสักเพื่อจดัท านาฬิกาชีวติ
ซ่ึงมีทีมงานจ านวน 10 คนลง
สัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นไดแ้ก่ 

- นายลาภ พุทธจกัจนัทร์ 
ซ่ึงมีความสามารถดา้น
นวดแผนไทย 

- นายลัน่ บริรักษ ์มี
ความสามารถในการไหว้
ภูมิเจา้ท่ี 

- นายจ า ล่ินเน่ียว เป็นหมอ
ดินมีความรู้ดา้น
การเกษตร  

- นางเฉลียว อนนัตพงษ ์มี
ความรู้ในการท าขา้ว
หลามพื้นบา้น(ขา้วหลาม
ทอก) 

- นางพร้อม ทองชุมนุม มี
ความรู้ในศิลปการร้อง
เพลงเรือบอกเล่าเร่ืองราว
วถีิชิวติชุมชน 

 
 
 

- เกิดองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
จากปราชญช์าวบา้นรวบรวม
เพื่อเตรียมถ่ายทอดใน
กิจกรรมนาฬิกาชีวิต เพื่อเป็น
แบบอยา่งในการด าเนินชีวติ
แก่เยาวชน 
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กจิกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กจิกรรม
ทีท่ า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ
กจิกรรม 

 
4 3 2 1 

กจิกรรมที ่3 
จัดงาน
สมโภชน์พ่อ
จอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที ่4 
ปฏิบัติการชุด
ลาดตระเวน 
ของหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

 

1.วนัท่ี 31 มี.ค 2555 ประชาชน
และเยาวชนต าบลควนโส จ านวน 
40 คน ร่วมใจกนัพฒันาบริเวณ
ศาลากลางบา้นและสถปูพ่อจอม 
2.วนัท่ี 4-5 เม.ย.2555 จดังาน
สมโภชนพ์่อจอม 
- ถ่ายทอดนาฬิกาชิวิตโดยปราชญ์
ชาวบา้น 
- ท าบุญบริจาคเงินเขา้หอ้งสมุด 
- มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
ชุมชน 34 ทุน  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
130 คน ซ่ึงประกอบ  ดว้ย ผูน้ า
ชุมชน เยาวชน และประชาชนใน
ชุมชน 
1.คณะท างานของชุดลาดตระเวน

ประกอบดว้ยผูป้กครองและเยาวชน 

คณะกรรมการหมู่บา้นไดร้วบรวม

เยาวชนกลุ่มเส่ียงร่วมกบัผูน้ าชุมชน 

และอาสาสมคัรหมู่บา้น(อส.ประจ า

หมู่บา้น) ทั้งชาย หญิง เขา้ร่วมทีม

ชุดลาดตระเวนประจ าหมู่บา้น

จ านวน 20 คน ในแต่ละคืนชุด

ลาดตระเวนจะจดัทีมผลดัเปล่ียนเวร

กนัตระเวน ระวงัเหตุรอบหมู่บา้น

และ 

1.เยาวชนไดเ้รียนรู้แบบอยา่งท่ีดี
งามในการอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินจากปู่ยา่ตา
ยาย 
2. มีกิจกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดความรัก
ความสามคัคีของคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ท าใหเ้ยาวชนกลุ่มเส่ียงมีกิจกรรม
รวมตวัอยา่งสร้างสรรค ์
ท าประโยชนก์บัชุมชน มีการ
ท างานร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเยาวชน
และผูใ้หญ่ในหมู่บา้น ท าใหมี้เวลา
ในการพบปะพดูคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและมีผูใ้หญ่คอย
อบรมสัง่สอนใหด้ าเนินชีวิตไปใน
แนวทางท่ีถกูท่ีควร 
2.ลดปัญหาทางสงัคม คือ ยงัไม่พบ
การกระท าผิด เหตุการณ์สงบ
เรียบร้อยดี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



59 

 

กจิกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กจิกรรม
ทีท่ า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ 
กจิกรรม 

 
 

4 3 2 1 
 
 
 

จุดเส่ียงต่างๆในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงเพ่ือ
ป้องกนัเหตุและรวมถึงการดึงกลุ่ม
เยาวชนกลุ่มเส่ียงไดเ้ขา้มาท า
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชนก์บัชุมชน 
ลาดตระเวน จ านวน 60 คร้ัง 

     

กจิกรรมที ่5 
ท าประชา
พจิารณ์และ
กจิกรรม
นักศึกษาร่วม
พฒันาชุมชนให้
เข้มแข็ง 

เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. 2555 มีการ
ประชุมสรุปน าเสนอขอ้มูลและ
ร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในกิจกรรมท่ีผา่นมา(ห้องสมุด
ชุมชน งานสมโภชน์พ่อจอม ผล
การลาดตระเวนหมู่บา้น) 

- นกัศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ได้
ร่วมกนัพฒันาชุมชนบา้นโคก
สักโดยน าอุปกรณ์กีฬาและ
หนงัสือมอบใหก้บัชุมชนเพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ดว้ยการเล่นกีฬา 
ร่วมพดูคุยถึงโทษและพิษภยั
ของยาเสพติด และร่วมกนัจดั
บอร์ดนิทรรศการส่งเสริม
ความรู้ในห้องสมุด จดัท า
แผนผงับอร์ด  

1.ผูเ้ขา้ร่วมรับทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัจุดเส่ียงของชุมชนจาก
การลาดตระเวน 
2.เกิดแนวทางแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนัของชุมชนเพื่อจดัการจุด
เส่ียง 
3.เกิดแนวทางร่วมเก่ียวกบัการ
ใชห้อ้งสมุดชุมชน 
4.ชุมชนไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในการท ากิจกรรมต่างๆ
เพื่อหาแนวทางการพฒันา
กิจกรรมในโอกาสต่อไป 
5.เยาวชนไดรั้บความรู้เร่ือง 
พิษภยัของยาเสพติด 
6.มีกิจกรรมท่ีใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์และ สนุกสนาน 
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กจิกรรม ผลงาน 
(ระบุวนั เวลา ลกัษณะ กจิกรรม
ทีท่ า จ านวนคนและภาคี) 

ผลสรุปทีส่ าคัญของกจิกรรม 
 

ประเมินผล คุณภาพ 
กจิกรรม 

 
 

4 3 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะบริหารหมู่บา้น และให้

ผูป้กครอง เยาวชนไดจ้ดัท า

กิจกรรมร่วมกนัระบายสีปูน 

พลาสเตอร์ เล่นเกมส์แจกของ

รางวลัแก่เยาวชน ซ่ึงสร้างความ

สนุกสนานและความรู้แก่

เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ดงักล่าว 

   
 

  

 
หมายเหต ุผลสรุปทีส่ าคญัของกจิกรรม กรุณาระบุเน้ือหา/ขอ้สรุปส าคญัต่างๆจากกิจกรรม ท่ีสามารถน ามาขยายผลต่อได ้เช่น ความรู้ 
กลุ่มแกนน า แผนงานต่างๆ และผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายหลงักิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มท ากิจกรรม
ต่อเน่ือง(ซ่ึงจะทราบไดจ้ากการติดตามประเมินผลของโครงการ) 

ประเมินผลคุณภาพกจิกรรม ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ในช่องคะแนนโดยท่ีคะแนน 4 = บรรลุผลมากกวา่เป้าหมาย        3 
= บรรลุผลตามเป้าหมาย 2  = เกือบไดต้ามเป้าหมาย และ 1 = ไดน้อ้ยกวา่เป้าหมายมาก 
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      ภาพกจิกรรม 
 
      กจิกรรมเปิดห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลา 15.30 น. ผูน้ าชุมชนคณะเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน พี่เล้ียงโครงการฯ 
และประชาชนหมู่ท่ี 9 ร่วมกนัท าพิธีเปิดหอ้งสมุดชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน ท่ีจะสามารถเขา้มา
อ่านหนงัสือท่ีทางคณะท างานไดจ้ดัเตรียมไวห้ลายประเภททั้ง สาระคดี บนัเทิง และหนงัสือท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเป็น
ประโยชน์ต่างๆมากมาย ซ่ึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูมี้จิตศรัทธาร่วมกนับริจาคหนงัสือ นอกจากน้ีหอ้งสมุดชุมชน
หมู่ท่ี 9 ยงัมีอินเตอร์เน็ตไวบ้ริการใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้ไปสืบคน้ขอ้มูลอีกด้วย ซ่ึงผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมประชุมไดใ้หค้วาม
สนใจ ยนิดีจะใหบุ้ตรหลานมาใชบ้ริการห้องสมุดชุมชนเพื่อหาความรู้ต่อไป    
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กจิกรรมเกบ็ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพือ่จัดท ากจิกรรมนาฬิกาชีวติ 
   

วนัท่ี 20 มี.ค. 2555 คณะท างานโครงการไดจ้ดัทีมลงเก็บขอ้มูลปราชญช์าวบา้นในชุมชนหมู่ท่ี 9 บา้นโคกสักเพื่อ
จดัท านาฬิกาชีวติซ่ึงมีทีมงานจ านวน 10 คนลงสัมภาษณ์ปราชญช์าวบา้นไดแ้ก่ 

- นายลาภ พุทธจกัจนัทร์ ซ่ึงมีความสามารถดา้นนวดแผนไทย 
- นายลัน่ บริรักษ ์มีความสามารถในการไหวภู้มิเจา้ท่ี 
- นายจ า ล่ินเน่ียว เป็นหมอดินมีความรู้ดา้นการเกษตร  
- นางเฉลียว อนนัตพงษ ์มีความรู้ในการท าขา้วหลามพื้นบา้น(ขา้วหลามทอก) 
- นางพร้อม ทองชุมนุม มีความรู้ในศิลปการร้องเพลงเรือบอกเล่าเร่ืองราววถีิชิวติชุมชน 
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กจิกรรมที ่3 จัดงานสมโภชน์พ่อจอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.วนัท่ี 31 มี.ค 2555 ประชาชนและเยาวชนต าบลควนโส จ านวน 40 คน ร่วมใจกนัพฒันาบริเวณศาลากลางบา้นและ
สถูปพอ่จอม 
2.วนัท่ี 4-5 เม.ย.2555 จดังานสมโภชน์พอ่จอม 
- ถ่ายทอดนาฬิกาชิวติโดยปราชญช์าวบา้น 
- ท าบุญบริจาคเงินเขา้ห้องสมุด 
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- มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน 34 ทุน  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 130 คน ซ่ึงประกอบ  ดว้ย ผูน้ าชุมชน เยาวชน 
และประชาชนในชุมชน 
 

กจิกรรมที ่4  ปฏิบัติการชุดลาดตระเวนของหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.คณะท างานของชุดลาดตระเวนประกอบดว้ยผูป้กครองและเยาวชน คณะกรรมการหมู่บา้นไดร้วบรวม

เยาวชนกลุ่มเส่ียงร่วมกบัผูน้ าชุมชน และอาสาสมคัรหมู่บา้น(อส.ประจ าหมู่บา้น) ทั้งชาย หญิง เขา้ร่วมทีมชุด

ลาดตระเวนประจ าหมู่บา้นจ านวน 20 คน ในแต่ละคืนชุดลาดตระเวนจะจดัทีมผลดัเปล่ียนเวรกนัตระเวน ระวงัเหตุ

รอบหมู่บา้นและ 

จุดเส่ียงต่างๆในพื้นท่ีใกลเ้คียงเพื่อป้องกนัเหตุและรวมถึงการดึงกลุ่มเยาวชนกลุ่มเส่ียงไดเ้ขา้มาท ากิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์กบัชุมชน 

- ลาดตระเวน จ านวน 60 คร้ัง 
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กจิกรรมที ่5 
ท าประชาพจิารณ์และกจิกรรมนักศึกษาร่วมพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. 2555 มีการประชุมสรุปน าเสนอขอ้มูลและร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกิจกรรมท่ี
ผา่นมา(หอ้งสมุดชุมชน งานสมโภชน์พอ่จอม ผลการลาดตระเวนหมู่บา้น) 
นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ไดร่้วมกนัพฒันาชุมชนบา้นโคกสักโดยน าอุปกรณ์กีฬาและหนงัสือมอบ
ใหก้บัชุมชนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ดว้ยการเล่นกีฬา ร่วมพูดคุยถึง
โทษและพิษภยัของยาเสพติด และร่วมกนัจดับอร์ดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ในห้องสมุด จดัท าแผนผงับอร์ด คณะ
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บริหารหมู่บา้น และใหผู้ป้กครอง เยาวชนไดจ้ดัท ากิจกรรมร่วมกนัระบายสีปูน พลาสเตอร์ เล่นเกมส์แจกของรางวลั
แก่เยาวชน ซ่ึงสร้างความสนุกสนานและความรู้แก่เยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
 
กจิกรรมที ่6 อบรมพฒันาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2555 คณะท างานโครงการตาสับปะรด บา้นโคกสัก หมู่ท่ี 9 ต าบลควนโส อ าเภอ

ควนเนียง จงัหวดัสงขลา ร่วมกนัจดักิจกรรมอบรมพฒันาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ณ  ห้องประชุมองคก์าร

บริหารส่วนต าบลควนโส  ซ่ึงหน่ึงในกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการอบรมครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด  โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากท่านผูอ้  านวยการและคณะครูโรงเรียนบา้นควนโสไดส่้งนกัเรียนเขา้รับการอบรมเพื่อให้ไดรั้บ

ความรู้และทกัษะในการสร้างภูมิคุม้กนัให้ห่างไกลยาเสพติดและไดรั้บเกียรติจากคุณหมอ ริกิต จตุรัตมนตรีมาเป็น
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วทิยากรในการบรรยาย ถึงโทษและพิษภยัของยาเสพติด  การปฏิบติัตนเพื่อใหห่้างไกลจากยาเสพติด เพื่อใหเ้ยาวชนท่ี

เขา้ร่วมโครงการฯ ไดเ้ป็นแกนน าเยาวชนตา้นยาเสพติดต่อไป 

 

รายช่ือแกนน าเยาวชนต้านยาเสพติดต าบลควนโส 

1. ด.ญ.รามาวดี คชิททร (เขม็) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ทุกคนตอ้งช่วยกนัต่อตา้นยาเสพยติ์ด และเผยแพร่ความรู้

เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของยาเสพยติ์ดแก่ประชาชน 

2. ด.ช. นฤชาติ แกว้บวัสังข ์ (นอ้ง) โรงเรียนควนเนียงวทิยา คติประจ าใจ เป้าหมายมีไวพุ้ง่ชน  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ยาเสพติดเป็นภยัสังคม ตอ้งขจดัใหห้มดไป 

3. นายอภิสิทธ์ อนนัตพงศ ์(น๊อตโต๊ะ) มหาวิทยาลยัรามค าแหง(นิติศาสตร์) คติประจ าใจ ความส าเร็จแลกมาดว้ย

ความเหน่ือยยากและล าบากเสมอ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ใหเ้ยาวชนหนัมาเล่นกีฬาดีกวา่ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

4. ด.ญ.รุ่งนภา เพชรแกว้ (เอิร์น) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าทุกวนัน้ีใหเ้ป็นส่ิงท่ีดี 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ใหทุ้กคนไม่ตามเพื่อนและอยา่เขา้ใกลย้าเสพติด 

5. ด.ญ.ปภาว ีหนูรุ่งเรือง (จุน) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ไม่มัว่สุมกบัยาเสพติด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ใหเ้ยาวชนเลือกคบเพื่อนท่ีดี ท่ีไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

6. ด.ญ.ณฎัฐณิชา ไชยวรณ์ (เอม่ี) คติประจ าใจ เป็นเด็กดีของพอ่แม่  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม หลีกเล่ียงใหไ้กลจากยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ทดลอง 

7. ด.ญ. ปริณดา จนัทภาโส (ก๊ิฟ) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าทุกวนัน้ีใหดี้ท่ีสุด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ให้เยาวชนทุกคนไม่ตามเพื่อน และไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพ

ติด 

8. ด.ญ.ทิพยม์ณี พิทกัษ ์(ไหม) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เป็นเด็กดีของพอ่แม่และจะเช่ือฟังพอ่แม่ 

ความคิดเห็นท าอย่างไรให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคม  ให้หลีกเล่ียงจากยาเสพติดและให้ทุกคนเป็นหูเป็นตา

ใหก้บัสังคม 

9. ด.ช.ศุภชยั จนัทภาโส (พีท) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เรียนรู้ส่ิงดีๆ เป็นคนดี ชีวติจะดี 
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ความคิดเห็นท าอย่างไรให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคม  ผูป้กครองควรเอาใจใส่ต่อครอบครัวและทุกคนตอ้ง

ช่วยกนัป้องกนัรณรงคใ์หเ้ยาวชนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

10. ด.ญ.เลอทิยา คงค าขวญั (มิว) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เป็นคนดีของสังคม 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  เยาวชนตอ้งไม่ยุง่เก่ียว และเขา้ใกลย้าเสพติด 

11. ด.ญ.สุทธิดา ภู่นิเทศ (ดาว) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เลิกยาเสพติด ชีวติจะสดใส 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคม  ใครชกัชวนอยา่ใจอ่อนเยาวชนตอ้งด าเนินชีวิตห่างไกล

จากยาเสพติด 

 

12. ด.ญ.เปรมฤทยั ทองขาว (ก๊ิฟ) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เป็นเด็กดีของพอ่แม่ ไม่ท าตวัใหพ้อ่แม่เกลียด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  เยาวชนตอ้งไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

13. ด.ญ.อินทิรา อรุณรัตน์ (นอ้ง) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าวนัขา้งหนา้ ท าวนัน้ีใหดี้ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ใหทุ้กคนไม่ตามเพื่อนและอยา่เขา้ใกลผู้ท่ี้เสพยาเสพติด 

14. ด.ญ.ปริชาต ยอดยางแดง (หนิง) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ ไม่ท าตวัแย่ให้พ่อแม่

เดือดร้อน 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  เยาวชนตอ้งไม่ยุง่เก่ียวยาเสพติด 

15. ด.ญ. นิยาพร วงคร์าชสีห์ (แป้ง) โรงเรียนบา้นควนโส เป็นเด็กดีของพอ่แม่  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  ไม่ยุง่เก่ียวกบัคนท่ีติดสารเสพติด 

16. ด.ช.ภานุพงศ ์ปาละแม (บูม) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าความดีละเวน้ความชัว่ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม  เยาวชนตอ้งไม่เสพยาเสพติด 

17. ด.ญ.สุชาดา เทพสุข (สุ) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าทุกวนัน้ีใหเ้ป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ใหทุ้กคนไม่ไปตามเพื่อนและอยา่เขา้ใกลย้าเสพติด 

18. ด.ญ.กาญจนา รัตฉว ี(หมุย้) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าทุกวนัน้ีใหดี้ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัต่อตา้นยาเสพติด 

19. นายจิรนนัท ์แกว้จกรรช์ (อาร์ม) สถานศึกษา –  คติประจ าใจ เสียเหง่ือเพราะกีฬาดีกวา่เสียคนเพราะยาเสพติด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัดูแลคนในชุมชน 

20. นายพิทยา อนนัตพงศ ์(คีม) กศน. คติประจ าใจ ท าดีเพื่อพอ่แม่ 
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ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัลอ้มร้ัวป้องกนัยาเสพติด 

21. นายนฤชิต แกว้บวัสังข ์(พี่) โรงเรียนควนเนียงวทิยา คติประจ าใจ ท าส่ิงดีๆเพื่ออนาคตท่ีดี 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัดูแลคนในชุมชน 

22. ด.ช.ธนกร ลอ้งด า (โม) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ความดีเป็นส่ิงท่ีตอ้งท า  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ปราบปรามหยดุย ั้งการผลิตยาเสพติด 

23. ด.ญ.นงนุช อรุณรัตน์ (แกว้) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ไม่มัว่สุมกบัยาเสพติด 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัป้องกนัยาเสพติด 

24. ด.ญ.อุบลวรรณ สุภาพพนัธ์ (บีม) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าวนัน้ีใหดี้กวา่เม่ือวาน  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัต่อตา้นยาเสพติด 

25. ด.ช.เอกพนัธ์ จนัทภาโส (เอก) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าความดีละเวน้ความชัว่  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม เยาวชนตอ้งไม่เสพยาเสพยติ์ด 

26. ด.ช.วรีวฒัน์ เตชะวนัโต (กีตา้) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าความดีละเวน้ความชัว่ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

27. ด.ญ.สิริกร ร่มเกตุ (ปริม) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ เป็นเด็กดีของพอ่แม่และจะเช่ือฟังพอ่แม่ 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคม ให้ทุกคนเล่ียงจากยาเสพติดและให้ทุกคนเป็นหูเป็นตา

ใหก้บัสังคม 

28. นายณฐัพงศ ์ยกก าพล (เจม) กศน. คติประจ าใจ เป็นคนดีของสังคม 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ช่วยกนัป้องกนัยาเสพติด 

29. ด.ญ.สุนิษา แกว้บวัสังข ์(เกด) โรงเรียนควนโส คติประจ าใจ คิดดีท าดีเพื่อชีวติท่ีดี 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม ทุกคนในสังคมตอ้งร่วมมือกนัขจดัปัญหายาเสพติด 

30. นายสุทธิพงศ ์ทนงาน (บอล) มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (ป.ตรี) คติประจ าใจ เป็นมนุษยต์อ้งหมัน่ท าความดีเพื่อ

ศกัด์ิศรีวนัขา้งหนา้ 

 ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคมตอ้งรวมกนัปราบปรามมาจากสาเหตุไม่ใช่ปลายเหตุ 

31. ด.ช.ศราวฒิุ ใจสะอาด (แตม้) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าความดีไม่ท าความชัว่ ไม่มัว่ยาเสพติด ไม่คิด

ริลอง 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม หยดุผลิตยาเสพติดทุดชนิด 
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32. ด.ช.อนิรุทธ์ โลพะกุล (เจมส์) โรงเรียนบา้นควนโส คติประจ าใจ ท าความดีละเวน้ความชัว่  

ความคิดเห็นท าอยา่งไรใหย้าเสพติดหมดไปจากสังคม เราช่วยกนัไม่ใหค้นท่ีเรารู้จกัไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ไม่

ความเสพยาเสพติด  

33. นายกทัรพล จนัทภาโส (ววิ) โรงเรียนควนเนียงวทิยา คติประจ าใจ ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตท่ีดี 

ความคิดเห็นท าอยา่งไรให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคม มีบทลงโทษท่ีรุนแรง แก่ผูท่ี้ขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด เช่น

ประหารชีวติ 

กจิกรรมน าเยาวชนไปทศันศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดัสงขลา 
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คณะท างานโครงการตาสับปะรด บา้นโคกสักหมู่ท่ี 9 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง น าเยาวชนไปทศัน

ศึกษา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลา โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล อนุญาต

ใหเ้ยาวชนเขา้ทศันศึกษา โดยมีบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลาอาทิ ท่านผูพ้ิพากษาหวัหนา้ศาล 

ท่านผูพ้ิพากษาสมทบ ผูอ้  านวยการประจ าศาลเยาวชนฯ ไดใ้ห้ความรู้ถึงความเป็นมา บทบาทหนา้ท่ีของ ศาลเยาวชน

และครอบครัวจงัหวดัสงขลาวา่ ไดจ้ดัตั้งข้ึนดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะช่วยแกไ้ขเยียวยาเด็ก และเยาวชนท่ีตอ้งหาวา่กระท า

ความผิดโดยค านึงถึงสวสัดิภาพ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงควรจะไดรั้บการฝึกอบรม สั่งสอนสงเคราะห์

ใหก้บัตนเป็นพลเมืองดี ยิง่กวา่การลงโทษ ค านึงถึงบุคลิกลกัษณะ สุขภาพ ภาวะ แห่งจิตซ่ึงแตกต่างกนัเป็นคน ๆ ไป 

อีกทั้งใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัตวัเด็กแและเยาวชนและพฤติกรรมเฉพาะเร่ือง แมเ้ด็กหรือเยาวชนนั้นจะไดก้ระท า

ความผดิร่วมกนัก็ตาม ในส่วนของ คดีครอบครัว ไดมี้หลกัด าเนินการเพื่อ รักษาผลประโยชน์สิทธิและทรัพยสิ์นของ

ผูเ้ยาว ์ค  านึงถึงความสงบสุขและการอยูร่่วมกนัในครอบครัว การสงวน และคุม้ครองสถานภาพของการสมรส การ

ช่วยเหลือครอบครัวโดยเฉพาะขณะท่ีครอบครัว นั้นตอ้งรับผิดชอบในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรท่ีเป็นผูเ้ยาว ์

รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภรรยาให้ปรองดอง ปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเองและกบับุตร ซ่ึง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจงัหวดัสงขลากบัสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จงัหวดัสงขลา เป็นศาลเยาวชน

และสถานพินิจท่ีจดัตั้งข้ีนเป็นแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย  

                   รวมทั้งมีวิทยากร จากส านกังานป้องกนัและปราบปราบยาเสพติดสงขลามาให้ความรู้ถึงโทษและพิษภยั

ของยาเสพติด ซ่ึงเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการทศันศึกษาในคร้ังน้ีซ่ึงสามารถ

น าส่ิงท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมน าไปเป็นแนวทางการด ารงชีวติใหห่้างไกลยาเสพติดต่อไป 

 
5. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ(สรุปเป็นข้อๆ) 
1)  ชุมชุนยงัขาดประสบการณ์ในการจดัท าโครงการ จ าเป็นตอ้งอาศยัระยะเวลาในการท าความเขา้ใจ 
 ถึงบทบาทหนา้ท่ี และแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
6. แผนงาน/กจิกรรม ทีจ่ะด าเนินการในงวดต่อไป 
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( ) ตามแผนงานเดิมท่ีระบุไวใ้นขอ้เสนอโครงการ 
(    ) มีการปรับเปล่ียนจากขอ้เสนอโครงการ ระบุกิจกรรม /รายละเอียดท่ีจะปรับเปล่ียน และระยะเวลาท่ีจะ
ปรับเปล่ียน 
7. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ 
(    ) สามารถดาเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนได ้
() ล่าชา้กวา่แผน กรุณาใหแ้นวทางแกไ้ขปรับปรุง ( สรุปเป็นขอ้ๆ) 

2) กระชบัเวลาของกิจกรรมยอ่ยต่างๆ ในแต่ละคร้ังให้เร็วข้ึนกวา่เดิม 
 

8. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
…………………………………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


