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 เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaipraya S2IC2K CAMP) 

เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน 

----------------------------------------- 
 
 ชื่อโครงการ/เครือข่าย “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaipraya S2IC2K CAMP)” 

  เป็นโครงการ/เครือข่าย ต่อยอดจากที่เคยน าเสนอรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2558 
เป็นโครงการ/เครือข่าย ที่ริเริ่มขึ้นใหม่ และน าเสนอในรางวัลพระปกเกล้าเป็นครั้งแรก 

1. ระยะเวลาด าเนินงาน  
ระยะเวลาการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

ช่วงเวลา 
(เดือน/ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน 

หน่วยงาน/บุคคลและบทบาทท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

กันยายน สังเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญช่วงปิดภาค
เรียน 

โรงเรียน ผู้ปกครอง เทศบาล สถานี
ต ารวจ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย โรงพยาบาล 

ตุลาคม ส ารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถาบันการศึกษาในพื้นที ่
3. เด็กและเยาวชน 

พฤศจิกายน 1. สรุปผลการส ารวจกิจกรรมที่จะด าเนินการ 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ธันวาคม 1. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือขอความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 

มกราคม 1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

กุมภาพันธ์ 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 

มีนาคม 1. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
3. จัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 

เมษายน – พฤษภาคม 1. ด าเนินการตามโครงการ 
2. ประเมินผลการด าเนินโครงการหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

กันยายน 1. ติดตามประเมินผลเพ่ิมเติมในส่วนของ
กิจกรรมที่ เป็นลักษะของวิชาการ ได้แก่  
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาคเรียนก่อนหน้า 

1. เทศบาลบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 
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2. งบประมาณ  
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาทต่อเดือนหรือบาทต่อปี) แหล่งเงินทุน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์สอนท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ค่าวัสดุส านักงาน ค่าป้าย
โครงการ 

11,600 เทศบาลต าบลปลายพระยา 

ค่าวัสดุกีฬา 11,500 เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16,000 เทศบาลต าบลปลายพระยา

ผู้ปกครอง โรงเรียน 
ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร 
-ภาษาอังกฤษ(ครูต่างประเทศ)  
-กีฬาฟุตบอล  
-ว่ายน้ า 
-คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

96,000 เทศบาลต าบลปลายพระยา 

ค่าจ้างเหมารถไปศึกษานอกสถานที่ 
จ านวน 2 คัน 

16,000 เทศบาลต าบลปลายพระยา 

3. ความเป็นมาของเครือข่าย (ระบุสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ก่อนริเริ่มเครือข่าย ผู้ริเริ่มเครือข่าย 
จุดเริ่มต้นเครือข่าย/ กระบวนการก่อก าเนิดเครือข่าย เป็นเครือข่ายใหม่ หรือเครือข่ายต่อยอดมาจากเครือข่าย
อ่ืน)  

3.1 สภาพปัญหาหรือสถานการของปัญหา 

ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปีจะเป็นช่วงปิดภาคเรียนใหญ่  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กส่วนใหญ่
ถูกปล่อยปละละเลย เนื่องจากไม่มีผู้ปกครองและครูดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่จะท างานนอกบ้าน 
เด็กส่วนใหญ่จึงถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุ ญาติพ่ีน้อง คนใกล้บ้าน หรืออยู่กับเด็กด้วยกันเอง  โดยจากงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยเพ่ือความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า ช่วงเวลาที่เด็กๆ ได้รับอุบัติเหตุจนบาดเจ็บ หรือถึง
ขั้นเสียชีวิตมากที่สุดก็คือ ช่วงเวลาปิดภาคเรียน (มีนาคม – พฤษภาคม) โดยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือ การ
จมน้ า โดยเฉลี่ยมีประมาณ 1,500  คนต่อปี รองลงมาคือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งอยู่ประมาณ 780 คนต่อปี 
นอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาต่างๆ อีกมากมาย เช่น ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาเด็กถูกล่อลวงจากสื่อสังคม  ปัญหาจากสื่อ
ออนไลด์ที่ท าให้เด็กหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เข้าสู่สังคมก้มหน้า และรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกครอบครัวที่มีเด็กจะมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องการให้เด็กเรียนพิเศษ 

ดังนั้น การป้องกันปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วการแก้ไขจะท าได้ยากและต้องใช้เวลานาน เช่น หากเด็กติดเกม ติดยาเสพติด หรือติดสื่อออนไลน์ อาจ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม การใช้ความรุนแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ  
ซึ่งจะต้องใช้เวลานานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยา มีความซับซ้อนและ
ยุ่งยาก และบางปัญหาอาจส่งผลกระทบที่ไม่อาจสามารถแก้ไขกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ เช่น หากเด็กถูกคุกคาม
ทางเพศ หรือถูกข่มขืน  หรือเกิดอุบัติเหตุจนเกิดความพิการ จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก หรือหากร้ายแรงไปกว่า
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นั้นก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ป้องกันเสียแต่เริ่มต้นแล้ว  ก็จะเกิดความสูญเสียและปัญหาต่อสังคม
เกิดข้ึนในภายหลังอย่างประมาณค่ามิได้ แม้จากจุดเล็กๆ ก็อาจกลายเป็นจุดใหญ่ที่สังคมไม่อาจแก้ไขได้อีก  

จากข้อมูลเชิงสถิติในปี พ.ศ. 2559 มีเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ปลายพระยา จ านวน 3 แห่ง มีจ านวน  544  คน ประกอบกับจากการจัดเก็บข้อมูลเด็กจากผู้ปกครองและโรงเรียน
ในช่วงปิดเทอม ท าให้ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงนี้ ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัย์สินของเด็กหรือครอบครัว รวมถึงความต้องการที่จะให้เทศบาลช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  กล่าวคือ 

1. ปัญหาพ่อแม่ไม่สามารถดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่ และต้องอยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายายและ 
เพ่ือนบ้านโดยเฉพาะในช่วงเช้าถึงเที่ยง เนื่องจากต้องประกอบอาชีพ เช่น สวนปาล์มน้ ามัน ยางพารา ซึ่งจะแล้วเสร็จ
ประมาณตอนเที่ยงของทุกวัน 

2. ปัญหาเด็กใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ อาทิ เล่นเกม ติดสื่อออนไลน์ เที่ยวเตร่ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
มีพฤติกรรมความรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติด และพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 74  ของเด็ก
ทั้งหมด จ านวน 408  คน 

3. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ  การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตกน้ าหรือจมน้ า  
อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 30  ของเด็กทั้งหมด (เด็กจมน้ าเสียชีวิต 
2 ราย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ราย และเจ็บป่วยอบุัติเหตุทางถนนและอ่ืนๆ จ านวน 159 ราย) 

4. ปัญหาผู้ปกครองส่งเด็กเรียนพิเศษโดยคิดว่าเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแล คิดเป็นร้อยละ ๓๕  
ของเด็กท้ังหมด ท าให้ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คิดเป็น 2,500 บาทต่อคน หรือประมาณ  476,000  บาทต่อเด็ก
ทั้งหมดที่เรียนพิเศษ 

ดังนั้น ด้วยความตระหนักในปัญหาและเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหา เทศบาลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือที่เรียกว่ากิจกรรม  “เทศบาล บ้านและอ้อมกอด
วันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”  เพ่ือให้เทศบาลท าหน้าที่เสมือนบ้านโดยเอาเด็กในระดับ
ประถมศึกษามาอยู่ในอ้อมกอด เพ่ือเป็นจุดศูนย์รวมทางกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กีฬา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
ความคิด เจตนคติที่ดี อาชีพ รวมถึงการรู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิด  โดยใช้กลวิธีภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาคีต่างๆ ช่วยลดข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ และข้อจ ากัดในอ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
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3.2 คุณลักษณะส าคัญและ/หรือจุดเด่นของนวัตกรรมท้องถิ่น  
       1) การลดปัญหาทางสังคมเก่ียวกับเด็ก    
  ปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับเด็กเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทุกฝ่าย
จะต้องให้ความส าคัญและแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่เกิดปัญหาอ่ืนๆ ติดตามมา และสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา
กับเด็กคือการที่เด็กถูกปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็นการปล่อยให้เกิดปัญหาขึ้นกับเด็กอีกมากมาย ในช่วงเวลาเปิด
ภาคเรียนปกติเด็กจะมีบ้านจ านวน 2 หลัง คือบ้าน และโรงเรียน ซึ่งเด็กจะอยู่ในความดูแลตลอด แต่ในช่วงปิด
ภาคเรียนนั้น เด็กจะมีแค่บ้านเท่านั้น ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลเอาใจใส่เด็กได้ตลอดเวลา เนื่องจากการมีภาระ
ในการที่จะต้องท ามาหากิน เพ่ือหารายได้มาจุนเจือครอบครัว เด็กจึงต้องอยู่ในความดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น
ผู้สูงอายุ ญาติพ่ีน้อง ซึ่งไม่สามารถดูแลและเอาใจใส่เด็กเท่าที่ควร หรือบางครอบครัวเด็กต้องอยู่เพียงล าพัง ยิ่ง
มีความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงมุ่งหวังจะเป็นบ้านหลังที่สองให้กับเด็กในช่วงปิดภาค
เรียน ซึ่งมิใช่เป็นบ้านหลังที่สองที่คอยดูแลเท่านั้น ยังเป็นสถานที่ที่คอยเพาะบ่ม อบรมวิชา หรือสร้างความ
ความสนุกสนานเบิกบานใจ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายให้กับเด็กหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมากับการเรียนตลอดทั้งปี 
ผู้ปกครองก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลบุตรหลาน กิจกรรมค่ายวิชาการท าให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองตามความชอบและความสนใจ  เสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ 
ท าเด็กให้ลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กในด้านต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกม ติดสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นปัญหา
ทีก่่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาในอนาคต เช่น การลักขโมย พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นโรคซึมเศร้า เป็นต้น นอกจาก
จะลดปัญหาที่จะเกิดกับเด็กแล้ว ยังลดความเสี่ยงในชีวิตที่จะเกิดกับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน เช่น การจมน้ า 
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฯลฯ 

 การป้องกันปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน โดยการป้องกัน 
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เป็นสิ่งส าคัญ เพราะปัญหาที่เกิดกับเด็กนั้น หากเกิดขึ้นแล้ว การแก้ไขจะท าได้ยาก และต้อง
ใช้เวลานาน เช่น หากเด็กติดเกม อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หรือไม่เหมาะสม เช่น การใช้ความรุนแรง 
ซึ่งหากเกิดขึ้นกับเด็กแล้วจะต้องใช้ระยะเวลานานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักจิตวิทยา ซึ่งเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนั้น มีความซับซ้อนและยุ่งยาก และบางปัญหาอาจส่งผล
กระทบที่ไม่อาจสามารถแก้ไขกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมได้ เช่น หากเด็กถูกคุกคามทางเพศ หรือถูกข่มขืน  หรื
อดเกิดอุบัติเหตุจนเกิดความพิการ จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก ซึ่งจะไม่มีหนทางใดที่จะสามารถท าให้
กลับมาเป็นเหมือนเดิม จะช่วยได้ก็แค่เพียงบรรเทาเท่านั้น หรือหากร้ายแรงไปกว่านั้น ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิต 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ป้องกันเสียแต่เริ่มต้นแล้ว ก็จะเกิดความสูญเสียและปัญหาต่อสังคมเกิดขึ้นภายหลัง  
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      2) เป็นโครงการแบบอรรถประโยชน์ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า 

กิจกรรม  “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)” นับเป็นโครงการที่
เป็นโครงการอรรถประโยชน์ คือเกิดประโยชน์ในหลากหลายด้านต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน กล่าวคือ   

 1) การแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง Share of work  ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตร  ช่วง 
วันปิดภาคเรียน โดยมีสาเหตุต้องท างานหาเลี้ยงครอบครัว หรือเหตุอื่นใด 

 2) การส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Spending time to benefit  ลดปัญหา 
การใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ของเด็ก การมั่วสุม หรือพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ 

3) การเสริมสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับเด็ก Inspiration  เพ่ือให้เกิดแรง 
กระตุ้น เกิดความตั้งใจ ความคาดหวังในผลของการเข้าร่วมโครงการ จากประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับจาก
อาจารย์ผู้สอน  ครูต่างประเทศ  วิทยากรที่ประสบความส าเร็จ  และรุ่นพ่ีที่เข้าร่วมโครงการแล้ วประสบ
ความส าเร็จในด้านต่างๆ  เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษ  การเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

4) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม Culture  เพ่ือการด ารงรักษาไว้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 
 เช่น  มโนราห์ ร าไทย และมวยไทย   

5) การสร้างอาชีพ  Career   เป็นการเตรียมความพร้อมและวางอนาคตในการเลือก 
เดินทางสายอาชีพ เช่น   ตัดผม  มวยไทย  ฟุตซอล  ว่ายน้ า 

6) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กทางการเรียนรู้ Knowledge  ซึ่งเป็นการพัฒนา 
และยกระดับทางการเรียนรู้ของเด็กให้มีศักยภาพ กล้าคิด กล้าแสดงออก รู้จักใช้เหตุผลในการวิเคราะห์
ตัดสินใจอย่างมีสติ 

7) การลดปัญหาทางสังคม ความเสี่ยง เช่น  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความ 
เสี่ยงจากอุบัติภัยหรือสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิต  การรู้เท่าทันในเทคโนโลยีสารสานเทศและฉลาดใช้   การลด
พฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ  ภายใต้การร่วมมือด าเนินการจากทุกภาคส่วน 

3.3 ความส าคัญของโครงการนวัตกรรม  
1) แก้ปัญหาสังคมที่เกิดกับเด็ก ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นช่วงที่เด็กถูกปล่อยปละละเลย ไม่อยู่ 

ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง หรือครู เหมือนเช่นเวลาอ่ืน เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องท างานนอกบ้าน 
เด็กจึงถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุในครอบครัว และบางครอบครัวก็ต้องปล่อยให้เด็กอยู่เพียงล าพัง เมื่อไม่อยู่ใน
การควบคุมดูแลของผู้ปกครองและครู จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กติดเกม เด็กถูกล่อ
ล่วงจากสื่อสังคม การคุกคามทางเพศ  ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
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  2) ลดอัตราความเสี่ยงในชีวิต ในช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีอัตราการเสียชีวิตมาก
ที่สุด  โดยเฉพาะจากการจมน้ าและอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ปกครองต้อง
ประกอบอาชีพนอกบ้าน ดังนั้น การน าเด็กมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจึงช่วยลดอัตรา
ความเสี่ยงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ นอกจากนี้ค่ายเยาวชน ยังมีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า ที่จะช่วย
ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก   
  3) เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ เทศบาลต าบลปลายพระยาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพเด็ก ประกอบด้วย  

(1) ด้านวิชาการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   
(2) ด้านกีฬานันทนาการ และสุขภาพ ได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล ว่ายน้ า  
(3) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ มโนราห์  มวยไทย 
(4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
(5) ด้านอาชีพ ได้แก่ ตัดผม มวยไทย และว่ายน้ า 

4)  การแก้ปัญหาเด็กภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม การด าเนินโครงการค่ายวิชาการ ประสบ
ความส าเร็จภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ปกครอง สถานศึกษาในพื้นที่ ภาคเอกชน  

3.4 เกิดการเสริมสร้างความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า 

กิจกรรม  “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”เป็นโครงการที่
ประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ อันประกอบด้วย 

 1) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ท าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจ  ส ารวจความ 
ต้องการ 
ท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนสถานที่  
ประเมินเด็กเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรม และติดตามประเมินผู้เรียนต่อในช่วงเปิดภาคเรียน 

2) ปราชญ์ชาวบ้านและจิตอาสาในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ท่ีมีความรู้ในเรื่องของ 
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก  

3) สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ให้การสนับสนุน 
วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ าและงบประมาณ 

4) เจ้าของสระว่ายน้ าเอกชน ให้การสนับสนุนสถานที่และเป็นอาจารย์ผู้สอน 
5) ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ 
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4. วัตถุประสงค์ (ระบุวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินโครงการ /เครือข่าย โดยแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการจะท าให้
เกิดผลใน โครงการ/เครือข่าย นี้)  

4.1 เพื่อลดปัญหา ความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็ก และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
                เทศบาลต าบลปลายพระยา เป็นพ้ืนที่กึ่งสังคมเมือง  คือยังคงเป็นพ้ืนที่ของสังคมชนบทมากกว่า
สังคมเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน และรับจ้าง ซึ่งต้องท างานนอกบ้าน โดยในช่วงเปิดภาค
เรียนปกตินั้น ก็จะมีโรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ช่วยดูแลและแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรหลาน แต่
เมื่อถึงช่วงปิดภาคเรียนแล้ว เด็กส่วนมากจะถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุหรืออยู่เพียงล าพัง ซึ่งในสมัยปัจจุบัน 
หากผู้ปกครองเป็นผู้ที่ค่อนข้างมีฐานะ เด็กส่วนใหญ่เมื่ออยู่บ้านก็เล่นเกม เล่นโทรศัพท์ หรือแท็บเลต ซึ่งไม่มีใคร
ควบคุมดูแล หากเป็นเด็กที่ค่อนข้างล าบาก ก็จะมีความเสี่ยงในรูปแบบอ่ืน เช่น ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
เช่น การพนัน ยาเสพติด หรืออาจเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น การจมน้ า อุบัติเหตุ
จากการขับขี่จักรยานยนต์ หรือภัยอ่ืนๆ เช่น การถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูก
ปล่อยปละละเลยได้ในทุกสังคม ซึ่งปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นกับเด็กแล้วสามารถแก้ไขได้ยาก การให้เด็กได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 4.2 เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ  เกิดแรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ และอนุรักษ์วัฒนธรรม 
               กิจกรรมในค่ายเยาวชน เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสนใจของเด็ก ซึ่งเทศบาลจะส ารวจความ
ต้องการก่อนการด าเนินโครงการในทุกๆ ปี ซึ่งนั้นก็จะเท่ากับว่าเด็กจะได้ท ากิจกรรมในส่วนที่ตนเองชอบ ไม่ว่า
จะเป็นวิชาการ กีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม และได้พัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้เพ่ิมมากขึ้นจากวิทยากรและผู้
ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์ของวิทยากรจะช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กได้ เช่น 
วิทยากรจากสโมสรฟุตบอลกระบี่เอฟซี  ซึ่งเป็นอีกต้นแบบของความส าเร็จในอาชีพนักกีฬา โดยในปัจจุบันเด็ก
ที่ผ่านค่ายเยาวชนมีตัวอย่างความส าเร็จมากมาย เช่น การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติชุดเยาวชน  หรือการเป็น
เยาวชนตัวแทนภาคใต้ในการแข่งขันว่ายน้ า ซึ่งความส าเร็จของรุ่นพ่ีก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับรุ่นน้อง นอกจากนี้ก็ยังมีการสอนในส่วนของการสร้างอาชีพคือ อาชีพช่างตัดผม ซึ่ งผู้เข้าร่วมสามารถ
ต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตได้รวมถึงมีตัวอย่างที่ดีในการถ่ายท าออกสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และ
มีกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะคือมโนราห์ ซึ่งนับวันจะเลือนหายไป เด็กรุ่นใหม่รู้จักน้อยลงเต็มที 

4.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาเด็กแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมค่ายเยาวชน เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของเด็ก ภายใต้การ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  
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5. ขั้นตอนการด าเนินงาน (ระบุการด าเนินงานตามขั้นตอน โดยน าเสนอให้เห็นเป็นล าดับขั้นของการ
ด าเนินโครงการ /เครือข่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนด าเนินงานแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการ /เครือข่าย  ผู้ด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน หากเป็นโครงการ /เครือข่าย ต่อเนื่องที่ด าเนินการมาหลายปีแล้ว โปรดระบุขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นในปีแรกกระท่ังปัจจุบัน)  
 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ
นวัตกรรม “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”  ประกอบด้วยขั้นตอน
และกิจกรรมด าเนินการที่มีรายละเอียดและต้องใช้ข้อมูลจริงจากพ้ืนที่เพ่ือต้องการทราบสภาพความเป็นจริง
ของปัญหา ดังนี้ 

5.1 เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการด าเนินโครงการนวัตกรรม  
     1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                   (1) ก าหนดเป้าหมายรับเด็กในพื้นที่เทศบาล จ านวน 300  คน  (หมายเหตุ ต้องก าหนดปริมาณ
เนื่องจากยังมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย สถานที่เรียน  วิทยากรครูผู้สอน และอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ 
          (2) จัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ประเภทกิจกรรม คือ 
      - กิจกรรมวิชาการ ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 
      - กิจกรรมกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล และว่ายน้ า 
      - กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่มโนราห์ มวยไทย 
      - กิจกรรมสร้างอาชีพ ได้แก่ตัดผมชาย 
       2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและครอบครัว ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางรถ ตกน้ าจมน้ า อุบัติเหตุทั่วไป  การใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่มี
ประโยชน์ เช่น การเล่นเกมส์ การใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เกิดประโยชน์ การพนัน ยาเสพติด  รวมถึงลดค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือน 

5.2 บทบาทของ อปท. ในการด าเนินโครงการนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  
      1) การเป็นผู้ริเริ่ม เทศบาลต าบลปลายพระยา เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยในระยะเริ่มแรกของ
โครงการนั้น มีเพียง 2 กิจกรรม คือภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ และขยายกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดย
ไม่ได้มองแค่กิจกรรมที่เป็นวิชาการอีกเท่านั้น 
       2) การเป็นผู้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหา การดูแลเด็กจ านวน 317  คน ในช่วงปิดภาคเรียน
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะเด็กยังคงมีความเป็นเด็ก ที่ยังคงมีความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อยู่  ยิ่งอยู่
รวมกันเป็นจ านวนมาก ก็ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาได้ง่าย ฉะนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และนอกจากนี้การ
ด าเนินโครงการกิจกรรมก็มักจะมีปัญหาจากการด าเนินโครงการเป็นปกติ ซึ่งเทศบาลก็จะต้องด าเนินการแก้ไข
จัดการปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วง ไม่เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด 
      3) การเป็นผู้ประสานความร่วมมือ การด าเนินโครงการเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 
มากมาย เทศบาลจึงต้องเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือการบูรนาการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการ
ส าเร็จลุล่วง 
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      4) การเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ เทศบาลต าบลปลายพระ
ยา เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่จ าเป็นต่างๆ เช่น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการ  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการ 
               การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ 
นวัตกรรม “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”  ประกอบด้วยขั้นตอน
และกิจกรรมด าเนินการที่มีรายละเอียดและต้องใช้ข้อมูลจริงจากพ้ืนที่เพ่ือต้องการทราบสภาพความเป็นจริง
ของปัญหา ดังนี้ 

         5.3.1  แผนด าเนินงาน   มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดกรอบการด าเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยก าหนดแยกตามช่วงเวลา กิจกรรมด าเนินการแต่ละขั้นตอน รวมถึงหน่วยงาน บุคคล
และบทบาทที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

ช่วงเวลา 
(เดือน/ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน หน่วยงาน/บุคคลและบทบาทท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

กันยายน สังเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง เทศบาล 
สถานีต ารวจ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย 
โรงพยาบาล 

ตุลาคม ส ารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถาบันการศึกษาในพื้นที ่
3. เด็กและเยาวชน 

พฤศจิกายน 1. สรุปผลการส ารวจกิจกรรมที่จะด าเนินการ 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ธันวาคม 1. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ขอความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 

มกราคม 1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

กุมภาพันธ์ 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 
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มีนาคม 1. สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
3. จัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ ์

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

1. ด าเนินการตามโครงการ 
2. ประเมินผลการด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

1. เทศบาลต าบลปลายพระยา 
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

กันยายน 1. ติดตามประเมินผลเพ่ิมเติมในส่วนของกิจกรรม
ที่เป็นลักษะของวิชาการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาค
เรียนก่อนหน้า 
 

1. เทศบาลบาลต าบลปลายพระ
ยา 
2. สถานศึกษาในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      5.3.2  รายละเอียดการด าเนินงาน  รายละเอียดการด าเนินงาน  คือการก าหนดรายละเอียด 
รูปแบบแนวทางการด าเนินงานในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความจ าเป็นและส าคัญเพ่ือให้
สามารถก าหนดช่วงเวลาด าเนินการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน  ประกอบด้วยรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

          1) สังเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญช่วงปิดภาคเรียน  คือการติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนในภาพรวมของครอบครัว  ชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ  โดยการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน อันได้แก่ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  ครู  ผู้ปกครอง  เทศบาลต าบล
ปลายพระยา สถานีต ารวจภูธรปลายพระยา หน่วยกู้ชีพกู้ภัยอ าเภอ และโรงพยาบาล 

 2) ส ารวจกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
เด็กถึงเหตุผลการด าเนินการ และความต้องการในการของเด็กในการท ากิจกรรมตามแต่ละประเภทกิจกรรมที่
ชอบหรือสนใจ เช่น กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมสุขภาพและนันทนาการ  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น  กิจกรรมทางเลือกอาชีพหรือวิชาชีพ 

3) สรุปผลการส ารวจกิจกรรมที่จะด าเนินการ  เพ่ือแยกประเภท จัดล าดับความต้องการ และ 
ความยากง่ายในการด าเนินการของกิจกรรม รวมถึงความเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
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 ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 
4) ประสานหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องร่วมประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ/ 

กิจกรรมด าเนินการตามโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ  ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบการด าเนินงาน 
  5) ด าเนินการรับสมัคร  โดยมอบหมายให้โรงเรียนในพ้ืนที่ในระดับประถมศึกษา  โรงเรียน
อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นหน้าที่ของครูในสถานศึกษาเป็นผู้ชี้แจงและ
ด าเนินการรับสมัครและส่งมายังเทศบาลต าบลปลายพระยา ซึ่งเป็นสถานที่หลักในการรับสมัครเด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 
  6) สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  แยกประเภทกิจกรรม  

7) ประเมินแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามช่วงอายุและช่วงชั้น   
8) จัดเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  และสิ่งจ าเป็นอื่นๆส าหรับการ 

จัดการเรียนการสอน เช่น  แผนการสอนและหลักสูตรการศึกษาตามแต่ละกลุ่มสาระวิชา 
9) จัดหาครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและช านาญการเฉพาะ 

  10) จัดการเรียนการสอนการแผนการสอนและหลักสูตรตามกลุ่มสาระ  โดยเน้นการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนปนเล่น  เน้นวิชาการและสันทนาการเพื่อมิให้เด็กเครียดมากจนเกินไป 

11) ประเมินผลการด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ และติดตามประเมินผลเพิ่มเติมใน 
ส่วนของกิจกรรมที่เป็นลักษะของวิชาการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนก่อนหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.3.3  การจัดการเรียนการสอน 
        1) กิจกรรมวิชาการอบรมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
      ภาคทฤษฎี   
                        ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  สามารถมีทักษะในกระบวนการ
เรียนเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ เพ่ิมทักษะในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น  
      ภาคปฏิบัติ   
                       การฟัง พูด และอ่านภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมกับวัย เช่นการเทียบภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษกับพยัญชนะ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสู่อาเซียน สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ฯลฯ 
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                2)  กิจกรรมกิจกรรมวิชาการอบรมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      ภาคทฤษฎี   
                        ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์   สามารถมีทักษะในกระบวนการ
คิดการใช้หลักตรรกะ หลักเหตุผล  เพ่ิมทักษะในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
      ภาคปฏิบัติ   
                        คิด ค านวณโจทย์คณิตศาสตร์ การใช้หลักเหตุผลควบคู่การกับการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบใน
เชิงสัญลักษณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3)  กิจกรรมกีฬาการจัดอบรมด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล  
       ภาคทฤษฎี   
                         ช่วยบริหารร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน จึงท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้บริหารร่างกาย ได้ออกก าลังกาย อันเป็นผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงมีสุขภาพพลานามัยดี มี
ภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ช่วยท าให้สุขภาพจิตดีเพลิดเพลิน เนื่องจากการเล่นกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล เป็นกีฬา
นันทนาการมีอารมณ์ดีและคลายความตึงเครียด 
       สร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี รักหมู่คณะ จะมีความร่วมมือกันเล่นคราว
ละหลายๆคน เป็นการฝึกคนให้รู้จักต่อสู้และกล้าหาญ ทั้งเป็นการอบรมให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และมีวินัย เป็นต้น นับเป็นการสร้างเสริมนิสัยที่ดีแก่ผู้เล่นกีฬาฟุตบอล 
       ภาคปฏิบัต ิ

     ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และรู้หลักของการเล่นกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอลแบบมีพ้ืน 
ฐานความรู้การเล่นให้สนุกสนานและสร้างความช านาญ  
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  3) กิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรกีฬาว่ายน้ า   
      ภาคทฤษฎี 
      ผู้เข้าร่วมโครงการ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีพัฒนาการทางด้าน 

ไหวพริบ มีความฉลาด และมีสมาธิในการรับรู้ รับฟังเข้าใจง่ายในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ตลอดจนมีพัฒนาการที่
ดีทางร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดีแข็งแรง ก่อให้เกิดความแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์สร้างสังคมและ
สติปัญญา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคนและสร้างคนให้มี
คุณภาพได้ 
         ภาคปฏิบัติ 
          ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถปรับความคุ้นทางน้ าสามารถว่ายน้ าเป็นระยะทาง 5 เมตร 
ที่ครูก าหนดได้  ท าให้เด็กสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองเป็นหัวใจหลักของการลงเล่นน้ าว่ายน้ า เช่น การหายใจ
ออก การหายใจเข้า บนบกและใต้น้ า  การสร้างความคุ้นเคยในการใส่แว่นตาบนบกและใต้น้ า การฝึกการเป่า
ลดหายใจออกบนผิวน้ า  การฝึกหมุนแขนในน้ าและการเตะขาใต้น้ า  การจับบอร์ดกระโดดเคลื่อนที่ในน้ า  เตะ
ขาพร้อมดึงแขนด าเป่าใต้น้ าเคลื่อนที่ในน้ า และการฝึกปล่อยบอร์ดประกอบการเตะขาการด าเป่าการดึงแขน
เคลื่อนที่ในน้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) กิจกรรมด้านวัฒนธรรมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น (ศิลปะมวยไทยและการแสดงมโนราห์) 
     ภาคทฤษฎี 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองหรือชุมชนหรือพัฒนาจิตใจหรือ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   -ครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกของการ 
   -ส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป 
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   -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างค่านิยมการอยู่ร่วมกันระหว่างครอบครัว ชุมชนและ
ผู้สูงอายุหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
   -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะมวยไทย/การแสดงมโนราห์เบื้องต้นได้ 

-ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะมวยไทย/การแสดงมโนราห์ ด้านภูมิปัญญาและ 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มาอัตลักษณ์และรากเหง้าจนถึงรุ่นปัจจุบัน  เพ่ือจัดท าเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นศิลปะมวยไทย/การแสดงมโนราห์ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะการแสดงศิลปะมวยไทย/การแสดงมโนราห์ ได้เพ่ืออนุรักษ์ 
สืบทอด ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางศิลปะการแสดงศิลปะมวยไทย 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
ภาคปฏิบัติ    
 -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศิลปะการแสดงศิลปะมวยไทย ในงานรื่นเริงต่างๆได้ 

อย่างสวยงามและสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
-ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับท่าทางการแสดงศิลปะมวยไทยและการแสดงมโนราห์ ท่าร า  

การว่ากลอนสด เครื่องดนตรี เป็นต้น ด้านภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ที่ 
มาอัตลักษณ์และรากเหง้าจนถึงรุ่นปัจจุบัน เพ่ือจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นศิลปะการแสดงศิลปะมวยไทย 

-กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมสามารถรับประสบการณ์จริงในการเรียนรู้เพ่ิมเติมและท าให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองนอกสถานที่นั้นจากการท าหรือกิจกรรม ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันท าขึ้น เพ่ือก่อให้เกิดความ 
สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ มีกิติกาการแข่งขันง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือความ
สนุกสนาน เพ่ือออกก าลังกาย และก่อให้เกิดความสามัคคีทั้งระหว่างผู้เล่นและผู้ชม 
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                5)  กิจกรรมกิจกรรมวิชาการอบรมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
      ภาคทฤษฎี   
                        ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ลักษณะการใช้
งาน  การใช้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย   
      ภาคปฏิบัติ   
                        ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ การพิมพ์งานเอกสาร  การใช้โปรแกรม  และการใช้สื่อเฟส์ 
ไลด์อย่างถูกต้องและและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ๖)  กิจกรรมกิจกรรมวิชาการอบรมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัดผมชาย 
      ภาคทฤษฎี   
                        ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในเรื่องของอาชีพตัดผม  ลักษณะโครงสร้างศีรษระ และ
ทรงผมนักเรียน  และอาชีพช่างตัดผม 
      ภาคปฏิบัติ   
                        ตัดผมทรงนักเรียนให้สวยงาม สามารถดัดแปลงและแก้ไขทรงผมให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.3.4 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการ 
 การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านวิชาการและการกีฬา 

ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม คือ 

การมีส่วนร่วมของแต่ละหน่วยงานมีประโยชน์และคุณค่าที่แตกต่างกัน ผู้รับผิดชอบต้องจัดกระบวนการและ
หน้าที่ต่างกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนา
และได้ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายเดียวกันที่พึงประสงค์ของสังคม คือ 

  1) การเป็นคนเก่ง มีความสุข รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรับตัวเองอย่างสมดุล  

หน้า 15 



เอกสารการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองค า 2561                        ด้านเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 

โครงการเด่น “เทศบาล บ้าน และอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaiphraya S2IC2K CAMP)  

 

  2) มีทักษะชีวิตในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีภูมิต้านทานของจิตใจที่เข้มแข็งจนสามารถ
ปฏิเสธกับภัยอันตรายต่างๆที่กระตุ้นยั่วยุให้หลงผิดได้  
  3) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด ารงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ 
  อีกมุมหนึ่งของกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันท าขึ้น ก่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิง
ใจ มีกิติกาการแข่งขันง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือความสนุกสนาน เพ่ือออก
ก าลังกาย และก่อให้เกิดความสามัคคีทั้งระหว่างผู้เล่นและผู้ชม ตลอดจนหากได้มีการฟื้นฟู แก้ไขเปลี่ยนแปลง
และส่งเสริมการละเล่นของคนในกลุ่ม ให้คงมีอยู่ผลที่ตามมาคือได้ออกก าลังกายและท าให้จิตใจสบายแล้ว ยัง
ท าให้คนในกลุ่มอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่กลมเกลียวกัน และมีความสุขด้วย ไม่ว่าการเรียนรู้ด้านวิชาการ การ
กีฬาและการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา การสร้างเสริมในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นับว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากควรจะได้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คงมีอยู่
ต่อไปและยิ่งไปกว่านั้นสามารถดัดแปลงแก้ไขวิธีการให้เหมาะสมกับท้องถิ่นด้วยสอดคล้องกับสภาวการณ์สังคม
ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการด าเนินงาน/ผลความส าเร็จ และรางวัลที่ได้รับ พร้อมแนบภาพถ่ายโครงการ / 
กิจกรรม (ระบุประโยชน์ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในเชิงปริมาณ/ สถิติ/ คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ กลุ่มที่
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ /เครือข่าย รวมถึงความยั่งยืนหรือการต่อยอดโครงการ /เครือข่าย) 

6.1 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น  
        1) ผลผลิตหรือผลงาน  
 

ประเภทผลผลิต ตัวช้ีวัดผลผลิต จ านวนหน่วย/ปริมาณงานที่บรรลุหรือ
ปริมาณผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ 

1. ลดปัญหา ความเสี่ยงที่จะ
เกิดกับเด็กและแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง 
 

1. สามารถลดปัญหาที่จะเกิดกับ
เด็กได้ 

1. ลดปัญหาทางสังคมของเด็ก เช่น เด็กถูก
ปล่อยปละละเลย เด็กติดเกม ลดการมั่วสุม
ที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 100 
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2. สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองได้ 

2. ลดความเสี่ยง ได้แก่ อุบัติเหตุ การจมน้ า 
การพลัดตกหกล้ม อุบัติเหตุทางถนน ร้อย
ละ 100 
3. สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ร้อยละ 100 

2. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
สร้างอาชีพ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมเกิดแรงบันดาลใจ 
 

1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและเทคโนโลยี 
2. สามารถฝึกอบรมอาชีพให้กับ
เด็กได้อย่างน้อย 1 อาชีพ 

3. มีกิจกรรมที่ช่วยอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. มีกิจกรรมที่เสริมสร้างแรง
บันดาลใจ 

1. กิจกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
2. สร้างอาชีพตัดผม 

3. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มโนราห์ 
4. กิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ 
ว่ายน้ า ฟุตบอล ฟุตซอล 

3. ส่งเสริมให้เกิดการ
แก้ปัญหาเด็กแบบมีส่วนร่วม 
 

มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
ด าเนินการ 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านหาดถั่ว 

2. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 

3. โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4. สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ 
5. สถาบันพลศึกษาจังหวัดกระบี่ 
6. สโมสรฟุตบอลจังหวัดกระบี่ 
7. คณะมโนราห์ พ.พล อ านวยศิลป์ 
8. นายจ ารัส วิเลส เจ้าของสระว่ายน้ า
เอกชน 

9. ผู้ประกอบการร้านตัดผมในพื้นที่  
10. โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามจังหวัด
กระบี่ 
11. ช่างตัดผมจิตอาสา นายสุทัศน์ ทองพุ่ม 

 

2. ผลลัพธ์ 
ประเภทผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ จ านวนหน่วย/ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
(เฉพาะช่วงอายุ 7-12 ปี) 

จ านวน  317   คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๗    
ของจ านวนเด็กอายุ 7-12 ปี ในพื้นที่
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

2. ผู้ร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ 98 

3. ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการด าเนิน
โครงการร้อยละ  95 
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4. สามารถลดภาระของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรในช่วงอายุ 7-
12 ปี  

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถลดภาระของผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานช่วงอายุ 7-12 ปี ได้จ านวน  317  คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.27 

5. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วน
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย  จ านวน  11  หน่วยงาน
ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนชุมชนบ้านหาดถั่ว 

2. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 

3. โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4. สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ 
5. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ 
6. สโมสรฟุตบอลกระบี่เอฟซี 
7. คณะมโนราห์ พ.พล อ านวยศิลป์ 
8. นายจ ารัส วิเลส เจ้าของสระว่ายน้ า
เอกชน 

9. ผู้ประกอบการร้านตัดผมในพื้นที่ 
10. โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามจังหวัด
กระบี่ 
11. ช่างตัดผมจิตอาสา นายสุทัศน์ ทองพุ่ม 

6. สามารถสร้างอาชีพให้กับเด็ก
ได้ 

ไม่น้อยกว่า 1 อาชีพ 1. อาชีพตัดผม 

7. สามารถช่วยอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมได้ 

ไม่น้อยกว่า 1 อย่าง 1. มโนราห์ 
2. มวยไทย 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ ในกิจกรรม
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาที่
ตนเรียน เพ่ิมมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้า
เรียนในแต่ละวิชา 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมวิชา
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชา คณิตศาสตร์ หรือ
อังกฤษ เพ่ิมข้ึนจ านวนร้อยละ 90  
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6.2 ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการ 
    ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

หรือที่เรียกว่ากิจกรรม  “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)” ประกอบ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     6.2.1 ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ  

           1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

กิจกรรม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1.ว่ายน้ า 25 31 37 
2.ฟุตบอล 30 32 - 

3.ฟุตซอล 32 35 79 
4.วิชาภาษาอังกฤษ 70 82 96 
5. วิชาคณิตศาสตร์ - - 35 
6. มวยไทย - - 10 
7. ตัดผม - - 32 
8. มโนราห์และร าไทย - - 28 

รวม 157 180 317 
  

    6.2.2 ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
            1) ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

       (1) แก้ปัญหาสังคมที่เกิดกับเด็ก ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นช่วงที่เด็กถูกปล่อยปละละเลย 
ไม่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครอง หรือครู เหมือนเช่นเวลาอ่ืน เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องท างานนอก
บ้าน เด็กจึงถูกปล่อยให้อยู่กับผู้สูงอายุในครอบครัว และบางครอบครัวก็ต้องปล่อยให้เด็กอยู่เพียงล าพัง เมื่อไม่
อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ปกครองและครู จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น เด็กติดเกม เด็ก
ถูกล่อล่วงจากสื่อสังคม การคุกคามทางเพศ  ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
        (2) ลดอัตราความเสี่ยงในชีวิต ในช่วงเวลาปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีอัตราการเสียชีวิต
มากที่สุด  โดยเฉพาะจากการจมน้ าและอุบัติเหตุต่างๆ เนื่องจากไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ปกครองต้อง
ประกอบอาชีพนอกบ้าน ดังนั้น การน าเด็กมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจึงช่วยลดอัตรา
ความเสี่ยงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้ นอกจากนี้ค่ายเยาวชน ยังมีการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า ที่จะช่วย
ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก   

      (3) การแก้ปัญหาเด็กภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประสบความส าเร็จภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ผู้ปกครอง สถานศึกษาในพื้นที่ ภาคเอกชน  
         2) ประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับเด็ก 
              เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ตามความสนใจ ความถนัด ความเหมาะสม
ประกอบด้วย  

   (1)  การพัฒนาและยกระดับด้านวิชาการ การสื่อสาร การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมี 
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เหตุผลเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์   
   (2)  ด้านสุขภาพและนันทนาการ  ส่งเสริมสุขภาพร่างกายสมวัย  สร้างทางเลือกการศึกษา  

น้ าใจนักกีฬา ระเบียบวินัย ได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล ว่ายน้ า มวยไทย 
   (3)  ด้านศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ถ่ายทอดและส่งเสริมภูมิปัญญา ได้แก่  

มโนราห์และร าไทย  มวยไทย 
   (4)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  ประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล  เท่าทัน 

 ITเด็กยุคใหม่ รู้ใช้ รู้คิด รู้ท า น านวัตกรรม IT อย่างสร้างสรรค์ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 
   (5)  ด้านอาชีพ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างทางเลือกอาชีพ 

 ได้แก่ ตัดผม มวยไทย และว่ายน้ า 
    6.2.3 ต้นแบบความส าเร็จ และแรงบันดาลใจ 

       จากโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ
นวัตกรรม “เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”   มีผู้เข้าร่วมที่ประสบ
ความส าเร็จที่สามารถสร้างอาชีพ  มีรายได้หลัก รายได้เสริม  ที่สามารถเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจ 
เช่น  ด้านกีฬาฟุตบอล  กีฬาว่ายน้ า อาชีพตัดผม และร ามโนราห์ ดังนี้ 

1) นายนันทวัฒน์  สวนแก้ว ด้านการกีฬาฟุตบอล (นักฟุตบอลทีมชาตินักเรียนไทยรุ่น  
18 ปี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) เด็กหญิงวรรณพร  คงทน  ด้านกีฬาว่ายน้ า (นักกีฬาว่ายน้ าชิงแชมป์ประเทศไทย) 
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3) นายณัฐภูมิ  ดวงใหญ่  ด้านอาชีพตัดผม  (ช่างตัดผม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)  ด.ญ สุธาทิพย์  เศรษฐการ ,  ด.ญ. ไอศิกา สุวรรณฤทธิ์  ด้านศิลปะพ้ืนบ้าน (ร ามโนราห์) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5) นายศุภวิชญ์ แป้นเกลี้ยง  ฉายา เพชรพยัคฆ์ สิงห์มณี ด้านศิลปะมวยไทย (นักมวยอาชีพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       6.2.4 รางวลัที่ได้รับ 
     1) รางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2559 
(ประเภทโดดเด่น) สนง.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2) รางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2560 
(ประเภทโดดเด่น) สนง.คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     3) รางวัลศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระดับดีเด่น ปี 2559 กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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     4) รางวัลโล่เกียรติคุณองค์การผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ. 2560 กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   5) รางวัล International rata award (ราตาอวอร์ด) มูลนิธิธรรมเสถียร 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
6.3 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ หรือบุคคล/หน่วยงานที่ท าให้นวัตกรรมประสบผลส าเร็จ 

(innovation champion)  
      6.3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

  1) การเข้าใจปัญหา มองเห็นปัญหา โดยการส ารวจ วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ 
น าไปสู่กระบวนการแก้ไข และรู้ว่าหากไม่แก้ไขจะสร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมและประเทศชาติ 

  2) ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภายใต้การเสียสละและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ตามอ านาจหน้าที่และทรัพยากรที่มีอยู่ 

  3) การที่เทศบาลมีนโยบายและแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ 
ให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ปลายพระยาเมืองสุขภาพ 
และองค์กรแห่งการเรียนรู้” พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
กิจกรรมด าเนินการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

    6.3.2 บุคลากร/หน่วยงาน 
   1) การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้ทักษะความช านาญใ นการ
ประสานงาน การจัดการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ือรองรับการเลื่อนชั้นเรียนของเด็ก
ตอนเปิดเทอมการถ่ายทอดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2) กลุ่มบุคคลและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือร่วมใจในการร่วมด าเนินโครงการ 
มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสาธารณะ ความทุ่มเท เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
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  (1) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ช่วยกันส ารวจความต้องการท ากิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย  
สนับสนุนบุคลากรครูเข้าร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุนสถานที่  ประเมินเด็กเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรม และ
ติดตามประเมินผู้เรียนต่อในช่วงเปิดภาคเรียน 

    (2) ปราชญ์ชาวบ้านและจิตอาสาในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ท่ีมีความรู้ในเรื่องของ 
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก 
 (3) สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ ให้การสนับสนุน 
วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ า 

(4) เจ้าของสระว่ายน้ าเอกชน ให้การสนับสนุนสถานที่และเป็นวิทยากรในการฝึกสอน 
 (5) ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ การสนับสนุน 
งบประมาณในส่วนที่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ 

6.4 บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ข้อเสนอแนะในการขยายผลไปสู่
ท้องถิ่นอ่ืน หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเพ่ือการสนับสนุนนวัตกรรม  
   6.4.1 การด าเนินโครงการต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น คือ ต้องเกิดประโยชน์หลายด้าน
และต้องแก้ปัญหาได้ในคราวเดียวกัน ควรเน้นโครงการที่เป็นลักษณะของอรรถประโยชน์ และเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่เกิดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึงความคุ้มค่า  
  6.4.2 การเสริมสร้างความร่วมมือภายใต้อ านาจหน้าที่และทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละ
หน่วยงาน ที่มีความหลากหลายและทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไป จะช่วยให้การด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพและจะช่วยลดงบประมาณ เนื่องจากท้องถิ่นจะมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ และอ านาจหน้าที่  
  6.4.3 การด าเนินโครงการเน้นการป้องกันก่อนการแก้ไข คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา มา
ก่อนการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว ฉะนั้นในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรด าเนิน
นโยบาย/โครงการ ในลักษณะของการป้องกันปัญหาก่อนการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว  
  6.4.4 ปัญหาของเด็กในช่วงปิดภาคเรียนทวีความส าคัญมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และเกิดขึ้นกับ
ทุกพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นที่ท้องถิ่นซึ่งรู้ปัญหาและใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุด ต้องเข้าไปมีบทบาทในการแก้ไข
ปัญหาตั้งแต่ต้น  
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6.5 ความยั่งยืนและการต่อยอดโครงการ 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
“เทศบาล บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”   เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กและ
เยาวชนต่อเนื่องทุกปีในช่วงปิดวันภาคเรียนของทุกปี ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายตามความสามารถและความถนัด
ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและการอนุรักษ์การแสดง
มโนราห์   ด้านอาชีพ และกิจกรรมอ่ืนๆตามความต้องการของเด็กและเยาวชน  ซึ่งสามารถท าให้เกิดการต่อ
ยอดโครงการและขยายผลสู่ความยั่งยืน โดยมีประเด็นหลักที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน 
กล่าวคือ 
 6.5.1 พัฒนาและยกระดับความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  จากผลการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนด้านวิชาการ กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น “เทศบาล บ้านและ
อ้อมกอดวันปิดภาคเรียน  (Plaipraya S2IC2K CAMP)”  สิ่งส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลปลาย
พระยา มุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ก็คือ  การสร้างให้เด็กมีความตระหนัก ส านึก และความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ  ช่วยกันน าพาท้องถิ่นสู่สังคมที่มีคุณภาพ  ภายใต้
ความร่วมมือร่วมใจและการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนเป็นส าคัญ 
 6.5.2 กิจกรรมต่อยอดสู่ทางเลือกอาชีพ  จากผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะประเด็น
ความต้องการโครงการ  ของเด็กและผู้ปกครอง ปรากฏมีข้อเสนอแนะถึงประเด็นปัญหาและกิจกรรมความ
ต้องการ เช่น  หลักสูตรดนตรีไทย ดนตรีสากล  หลักสูตรพ่อครัว  หลักสูตรการท าขนม  หลักสูตรการปลูกพืช
เลี้ยงสัตว์  รวมถึงในเรื่องประเด็นการส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการทางศาสนาวัฒนธรรม เช่น โครงการ
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน  โครงการมัคทายกน้อย  เป็นต้น 
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7. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินงาน  (ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน และวิธีการแก้ไขปัญหาให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ)  

ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข 

 ขาดบุคลากรที่เป็นวิทยากรในการ
ด าเนินโครงการ 

 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความพร้อม เช่น
สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้มีความสามารถใน
ท้องถิ่นที่มีจิตสาธารณะ 

การประเมินจัดแบ่งกลุ่มเด็ก และการ
จัดการเรียนการสอน 

ส าหรับในด้านของทักษะวิชาการ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
นั้น จะต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มเด็กตามทักษะที่เด็กมีอยู่ การ
ประเมินเด็กจึงท าได้ยาก จึงได้ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษา
ของเด็กเป็นผู้จัดแบ่งกลุ่ม และเมื่อผ่านการเรียนการสอนหนึ่ง
อาทิตย์ก็จะประเมินเพ่ือจัดแบ่งกลุ่มเด็กใหม่อีกครั้ง เพื่อให้
สามารถพัฒนาศักยภาพของเด็กได้ตามระดับและความสามารถ 

พื้นฐานความรู้และการเรียนรู้ที่ต่างกัน
ท าให้มีความยากในการจัดการเรียน
การสอน 

ครูผู้สอนต้องจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมและให้เด็กสามารถเรียน
ด้วยกันได้อย่างเข้าใจ 

ข้อจ ากัดของงบประมาณและอ านาจ
หน้าที ่

1.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอ
สนับสนุนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 

2. กิจกรรมบางกิจกรรมเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสระว่ายน้ า เทศบาลจึงต้องขอความ
อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสระว่ายน้ าจากผู้ปกครอง 
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดี และเจ้าของสระว่ายน้ าเอกชน ก็ให้
ความช่วยเหลือโดยคิดค่าใช้บริการสระในราคาท่ีถูก และยินดี
เป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนให้กับเด็กท่ีเข้าเรียนว่ายน้ า 

การดูแลเด็ก  การดูแลเด็กเป็นจ านวนมากนั้น นับว่าเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง 
ซึ่งหากมีเพียงวิทยากรผู้สอนนั้น การดูแลเด็กบางครั้งไม่ทั่วถึง 
เทศบาลจึงต้องจัดพ่ีเลี้ยงเพ่ิมเติม โดยใช้บุคลาการทางการศึกษา
ของเทศบาล ได้แก่ครู พนักงาน ของโรงเรียนอนุบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแล
เด็ก ซึ่งท าให้ไม่กระทบกับการปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆ  
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