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โครงการฝึกอบรมอาชพีตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

โครงการ 
ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กัลบกน้อย) 

------------------------------------------ 
๑. สภาพปัญหาหรือที่มาของโครงการนวัตกรรม 

          ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 วรรคสาม การจัดการศึกษาอบรม
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสม จากรัฐ ส่วนที่ 9 มาตรา 52 วรรคแรก เด็กและเยาวชน 
มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อม     
ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 

  ประกอบกับตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ก าหนดให้เทศบาลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง      
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 13) มาตรา 50 (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

ท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่มี
รายได้เท่าเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื ่องรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช ้จ่าย ท าให้กระทบหลายด้านได้แก่               
ด้านความเป็นอยู่ของครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อกันไปเป็นห่วงโซ่ 

  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาล
ต าบลปลายพระยาจึงขอน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดท า “โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล
ต าบลปลายพระยา และผู ้ด้อยโอกาสในสังคมใน
ชุมชนของเทศบาลต าบลปลายพระยา เพื่อจะได้มี
วิชาชีพติดตัวในการเลี้ยงชีพและการช่วยเหลือสังคม 
และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยการให้บริการตัดผมให้กับเพื ่อนนักเร ียนใน
โรงเร ียน และเพื ่อส ่งเสร ิมให ้ผู ้ด ้อยโอกาสได ้มี
ว ิชาช ีพเพื ่อใช ้ประกอบอาชีพสร ้างรายได ้เลี ้ยง
ตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง
เพื่อสร้างแกนน าช่างตัดผมชายของแต่ละโรงเรียน
ในการสอนและฝึกว ิชาช ีพด้านนี ้ให ้แก ่น ักเร ียน              
รุ่นน้องและผู้ที่สนต่อไป 
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 ๒. คุณลักษณะส าคัญของนวัตกรรมท้องถิ่นและวัตถุประสงค์  
 ๒.๑ คุณลักษณะของนวัตกรรม คือ 

๑) นวัตกรรมตัดผมชาย เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงใน
ระดับประถมที่ไม่อาจเรียนจบ หรือไม่ได้ศึกษาต่ออย่างมีเหตุมีผล โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
สายอาชีพในโรงเรียน โดยการใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเป็นสถานที่ประกอบอาชีพ
ในขณะเดียวกัน มีกลุ่มลูกค้าชัดเจน และถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องเพ่ือศึกษาเรียนรู้เป็นอาชีพได้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
มั่นคงและยั่งยืน  
  ๒) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล ชุมชนและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ปลายพระยา ในการสรรหาผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีวิชาชีพสามารถน าไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวและมีความม่ันคงในชีวิตได้ 
  ๓) เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาโดยการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
ควบคู่กับการเรียนการสอนภาควิชาการปกติในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการจัด
การศึกษาที่หน่วยงานการศึกษาควรให้ความสนใจ 

๔) การให้ความส าคัญกระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหา อันได้แก่ เทศบาลต าบล
ปลายพระยา โรงเรียนประถมศึกษา ชุมชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
ปลายพระยา 

๕) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วินัย การมีจิตส านึกสาธารณะ
ช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานโครงการนวัตกรรม 

 ๓.๑ วัตถุประสงค์ 
เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ท าโครงการ 

“ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพด้านการตัดผมชายให้แก่  
เด็กนักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
  2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าวิชาชีพไป
ช่วยเหลือสังคม และใช้ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว  

3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ใช้
วิชาชีพตัดผมชายบริการตัดผมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
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 4) เพ่ือสร้างแกนน าช่างตัดผมชายของแต่ละโรงเรียนในการสอนและฝึกวิชาชีพด้านนี้ให้แก่
เด็กนักเรียนรุ่นน้องและผู้ที่สนใจ 

5) เพื่อปลูกฝังวินัย จิตส านึกสาธารณะ ช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  อันจะ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน สังคม ให้มีความสุขสงบอย่างยั่งยืน 
 ๓.๒ เป้าหมายการด าเนินงาน 
                 ๑) เป้าหมายเชิงปริมาณ   

แกนน านักเรียน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลปลายพระยา จ านวน 12 คน 
ประกอบด้วย 

1. แกนน านักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหียน    จ านวน 3 คน 
2. แกนน านักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว   จ านวน 3 คน 
3. แกนน านักเรียนโรงเรียนอนุบาลคณาพร   จ านวน 3 คน 

(พิจารณาคัดเลือกโดยผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
แต่ละโรงเรียน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และชอบช่วยเหลือ
สังคม เป็นคุณสมบัติหลัก) 

4. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนของเทศบาลต าบลปลายพระยา จ านวน  4  คน 
(พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมี

ความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และชอบช่วยเหลือสังคม เป็นคุณสมบัติหลัก) 
        ๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

   1. เด็กนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการ สามารถผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร และได้รับเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมจากโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริม
สยามจังหวัดกระบี่ 
   2. เด็กนักเรียน และผู ้ด ้อยโอกาสที ่ผ ่านการฝึกอบรม สามารถน าว ิชาชีพไป
ช่วยเหลือสังคม และประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
   3. เด็กนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันพุธ) ในช่วงพักกลางวัน และช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะช่วย
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
   4. ผู ้ด ้อยโอกาสที ่ผ่านการฝึกอบรม สามารถบริการตัดผมให้กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 
   5. ผู้ผ่านการฝึกอบรม จิตส านึกสาธารณะ ช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม 
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 ๔. ความส าคัญของโครงการนวัตกรรมและบทบาทของ อปท.ในการด าเนินการ 
 ๔.๑ ความส าคัญของโครงการ 
  ๑) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงในระดับประถม ที่ไม่อาจเรียนจบ หรือไม่ได้
ศึกษาต่อ โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนสายอาชีพ
ในโรงเรียน และชุมชน คืออาชีพตัดผมชาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ตก
งานเพราะมีกลุ่มลูกค้าที่แน่นอน สามารถน าไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตัวเองได้ในขณะที่ก าลังเรียนหนังสือ และหลังจากออกจาก
สถานศึกษา หรือไม่จบจากสถานศึกษาก็สามารถมีอาชีพสร้าง
รายได้และประกันความมั่นคงในชีวิตได้หากไม่เรียนต่อหรือเรียน
ไม่จบ ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม 
  ๒) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่มีความประพฤติดี  แต่มีฐานะ
ยากจนได้มีวิชาชีพตัดผมชายติดตัวที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพเลี้ ยงตนเอง และน าไปช่วยเหลือสั งคม ส่ วนรวม                   
สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง 
  ๓) เป็นโครงการที่สะท้อนให้ เห็นถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ที่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่นต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยการเลือก
กิจกรรมที่ผู้ประสบปัญหาสามารถกระท าได้ให้เหมาะกับช่วง
อายุหรือเพศวัย และใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อน รวมถึงการค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 ๔.๒ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เทศบาลต าบลปลายพระยา มีหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน การประสาน
เครือข่ายบูรณาการร่วม การด าเนินการขับเคลื่อนโดยการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
การสร้างความยั่งยืนของกิจกรรมและโครงการ การติดตามประเมินผลและติดตามการด าเนินงาน ทั้งในส่วน
ของการจัดตั้งร้านตัดผมในโรงเรียนและร้านตัดผมในชุมชน โดยติดตามในส่วนของจ านวนผู้ใช้บริการและรายได้
ของผู้เข้าร่วมโครงการการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม และการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นวิทยากร
แกนน า (ครู ก) ในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจวิชาชีพตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) ตลอดจนขับเคลื่อนการด าเนินการ
ร่วมกัน เช่น การจัดให้มีบริการสาธารณะในการให้บริการตัดผมชายกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน 
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 ๕. ขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการ พร้อมรายละเอียดความร่วมมือในการด าเนินนวัตกรรม 
 

ช่วงเวลา 
(เดือน/ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 

หน่วยงาน/บุคคลและบทบาท
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 

เมษายน ๒๕๕๗ จัดประชุมภาคีเครือข่ายการด าเนินงาน โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อร่วมประชุมหารือและสรรหาแนวทางใน
การด าเนินโครงการ (จ านวน 1 วัน) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

เมษายน ๒๕๕๗ แต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรม
อาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการฝึกอบรม
อาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(จ านวน 1 วัน) 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ เขียนโครงการขอรับงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี ่ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ น าเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒ )  กองทุนส่ ง เสริมการจัด
สวัสดิการสั งคม ส านั กงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกระบี่   

มิถุนายน ๒๕๕๗ ด า เ น ิน กา รค ัด เ ล ือ ก  น ัก เ ร ีย น กลุ ่ม เ สี ่ย ง  แล ะ
ผู้ด้อยโอกาส เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) โรงเรียนบ้านบางเหียน  
(๓) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
(๔) โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(๕) ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
(๖) ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอปลายพระยา 

มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดหาวิทยากรและสถานที่ในการฝึกอบรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลปลายพระยา 

มิถุนายน ๒๕๕๗ จัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือด าเนินงานโครงการ 
และรับการสนับสนุนงบประมาณ 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒ )  กองทุนส่ ง เสริมการจัด
สวัสดิการสั งคม ส านั กงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกระบี่  
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 มิถุนายน ๒๕๕๗ ด าเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง                          
กิจกรรมที่ด าเนินการ                                          
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพช่างตัดผมชาย      
และการน าความรู้ที่ได้ไปท าประโยชน์เพื่อสังคม   
จ านวน ๑ วัน                                                              
- ฝึกปฏิบัติการตัดผมชาย จ านวน 10 วันๆ ละ 6
ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง                                      
- ประเมินผลจากวิทยากรถึงความรู้ความเข้าใจและ                    
การปฏิบัติได้จริงของผู้เข้าร่วมโครงการ                          
- มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) โรงเร ียนสอนตัดผมและ
เสริมสวยเสริมสยาม จังหวัด
กระบี่ 
(๓) ช่างตัดผมจิตอาสาในชุมชน 

 

สิงหาคม ๒๕๕๗ มอบอุปกรณ์ในการตัดผมให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนละ 1 ชุด และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วม
โครงการ คนละ 1 ชุด รวม 8 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย  
โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมลิ้นชักใส่อุปกรณ์) (จ านวน 1 วัน) 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กระบี่   
(๓) โรงเรียนบ้านบางเหียน  
(๔) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
(๕) โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(๖) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ผู้ด้อยโอกาส 

สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดตั้งร้านตัดผมประจ าโรงเรียน ชุมขน (๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) โรงเรียนบ้านบางเหียน  
(๓) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
(๔) โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(๕) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

กันยายน ๒๕๕๗ – 
กันยายน ๒๕๕๘ 
และถึงปัจจุบัน 

บริการตัดผมในโรงเรียน ชุมชน และในกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันคนพิการสากล  
วันผู้สูงอายุ เป็นต้น 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่ม
นักเรยีนกลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส 

กันยายน ๒๕๕๗ – 
กันยายน ๒๕๕๘ 
และถึงปัจจุบัน 

กิจกรรมสาธารณะในชุมชน เพ่ือผู้พิการ ผู้สูงอายุ       
ผู้ยากไร้ 

(๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 
(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่ม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส 

มกราคม ๒๕๕๘ – 
กันยายน๒๕๕๘ และ

ถึงปัจจุบัน 

เป็นวิทยากรครู ก สอนตัดผมแก่รุ่นน้องในโรงเรียน 
และขยายผลสู่ครู ข ครู ค  

 

กันยายน ๒๕๕๘ สรุปผลและประเมินผลโครงการ เทศบาลต าบลปลายพระยา 
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 ๖. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน 
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาทต่อเดือนหรือบาทต่อปี) แหล่งเงินทุน 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอบรม ๑๗๘,๔๖๐.-บาท (๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา  

6๒,๖๖0.-บาท           
(๒) กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดกระบี่  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์   
จ านวน 115,800.-บาท 

ค่าตอบแทน/เงนิเดือนบุคลากร - - 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน - - 
อ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง
ร้านตัดผมประจ าโรงเรียน 

๕,๐๐๐.-บาท โรงเรียนบ้านบางเหียน  
โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 

 
๗. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากนวัตกรรมท้องถิ่น (ระบุให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดว่านวัตกรรมสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือจัดบริการให้ได้ดีขึ้นอย่างไร พร้อมระบุตัวช้ีวัดและหน่วยนับผลผลิต/ผลลัพธ์ให้ชัดเจน) 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในเชิงผลผลิตหรือผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๗.๑ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 ๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา 

  - สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ เด็กนักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และผู้ด้วยโอกาสในชุมชน 
ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต สามารถประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว การพัฒนาและยกระดับจิตใจปลูกฝังวินัย จิตส านึกสาธารณะ ช่วยเหลือ รับผิดชอบต่อ
สังคมและส่วนรวม  

๒) โรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- เด็กกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขให้เป็นเด็กที่มีศักยภาพในการ

เรียนและมีอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และลดรายให้กับครอบครัว ปลูกฝังและสร้างวินัยจิตสาธารณะ เป็นทางเลือก
ทางการศึกษาสายอาชีพให้กับเด็กเมื่อออกจากสถานศึกษา หรือสามารถไปเป็นอาชีพหลักเมื่อในกรณีเรียน     
ไม่จบการศึกษา 
  - การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนสายอาชีพควบคู่กับภาคทฤษฎี 

- มีร้านตัดผมในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้ใช้วิชาชีพตัดผมชาย
บริการตัดผมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน  และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ซึ่งช่วยลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองและสร้างรายได้แก่นักเรียน สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
เดก็ๆ ชุมชน และครอบครัว  
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    ๓) ชุมชน  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้มีอาชีพมีรายได้
เพ่ือจุนเจือครอบครัว รวมถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ลดปัญหา
และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
  ๔) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถจัดสวัสดิการการ
ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
  ๕) โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยาม
จังหวัดกระบี่ สามารถฝึกสอนการตัดผมชาย ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แนวทางในการบริหารงานอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็น
อย่างมีคุณภาพ  

 ๖) ช่างตัดผมจิตอาสาในชุมชน 

 สามารถถ่ายทอดและฝึกอบรมอาชีพตัดผมให้กับ
กลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส อันเป็นการใช้ ภูมิปัญญาในการช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับท้องถิ่น สร้างความเป็นเอกภาพในชุมชน 

 ๗) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว                 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รู้จักคุณค่าของเงินซึ่งได้มาจาก
น้ าพักน้ าแรงของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการออม และสามารถน า
ความรู้ที่มีไปต่อยอดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้  

 - สร้างจิตส านึกสาธารณะ ในการให้ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมบริการตัดผมในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนในชุมชน ตลอดจนให้
ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยการให้บริการตัดผมฟรี เดือนละ 1-2 ครั้ง 
ตลอดจนบูรณาการร่วมกับเทศบาลในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลเพ่ือให้
บริการตัดผมกับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

 - เกิดวิทยากรแกนน า (ครู ก) ในการช่วยฝึกสอนอาชีพตัดผมชายให้กับผู้สนใจรุ่นต่อไป              
(ครู ข) ท าให้โครงการสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะจบการศึกษา
ไปแล้ว ก็ยังมีช่างตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) ที่จะด าเนินการให้บริการ และเป็นวิทยากรแกนน า (ครู ค) ในอนาคต 
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 ๗.๒  ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 
การด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงผลผลิตหรือผลลัพธ์เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) สามารถฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑๒ คน และช่างตัด

ผมที่เกิดวิทยากรครู ก. และครู ข. (ผู้เข้ารับการฝึกอบรม) จ านวน ๘ คน  
๒) มีการจัดตั้งร้านตัดผม จ านวน ๕ ร้าน ประกอบด้วย ร้านตัดผมโรงเรียนบ้านบางเหียน 

ร้านตัดผมโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ร้านตัดผมโรงเรียนอนุบาลคณาพร และร้านตัดผมในชุมชนจ านวน ๒ ร้าน 
3) สร้างอาชีพและรายได้ในสถานศึกษาและชุมชนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน ดังนี้ 
 

รายละเอียด โรงเรียนบ้านบาง
เหียน 

โรงเรียนชุมชน    
วัดหาดถั่ว 

โรงเรียนอนุบาล
คณาพร 

ชุมชน 

จ านวนช่างตัดผม 3 คน 3 คน 3 คน 2 คน 

ผู้เข้ารับบรกิาร/เดือน 360 คน 150 คน 150 คน 160 คน 
ประมาณการรายได้/
เดือน 

600 บาท/คน
(120คน*5บาท) 

250 บาท/คน  
(50คน*5บาท) 

250 บาท/คน  
(50คน*5บาท) 

1,600 บาท/คน
(80คน*20บาท) 

ประมาณการรายได้/
ปี/คน 

5,400 บาท/คน
(600บาท*9 เดือน) 

2,250 บาท/คน
(250บาท*9 เดือน) 

2,250 บาท/คน
(250บาท*9 เดือน) 

19,200 บาท/คน
(1,600บาท*12

เดือน) 
ประมาณการรายได้/ปี
(รวม) 

16,200 บาท
(5,400บาท*3คน) 

6,750 บาท
(2,250บาท*3คน) 

6,750 บาท
(2,250บาท*3คน) 

38,400 บาท
(19,200บาท*2คน) 

ลดรายจ่ายให้
ครัวเรือน/เดือน 

10,800 บาท
(30บาท*360คน) 

4,500 บาท  
(30บาท*150 คน) 

4,500 บาท  
(30บาท*150 คน) 

3,200 บาท
(20บาท*160) 

ลดรายจ่ายให้
ครัวเรือน/ปี 

97,200 บาท
(30บาท*360คน*9

เดือน) 

๔๐,๕00 บาท
(30บาท*150คน*9

เดือน) 

๔๐,๕๐๐ บาท
(30บาท*150คน*9

เดือน) 

๓๘,๔๐๐ บาท
(20บาท*160คน*

12เดือน) 

สร้างรายได้ให้
ครัวเรือน/เดือน(รวม) 

68,100.-บาท                                                                                  
(16,200)+(6,750บาท)+(6,750บาท)+(38,400) 

ลดรายจ่ายให้
ครัวเรือน/ปี(รวม) 

2๑๖,600.-บาท                                                                                            
(97,200+๔๐,๕๐๐+๔๐,๕00+๓๘,400) 

 
๗.๓ การติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เทศบาลต าบลปลายพระยา  

จึงจัดระบบการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
ทุกระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหัวข้อในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

  - นักเรียนแต่ละโรงเรียนมีการบริการตัดผมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอหรือไม่   
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   - นักเรียนแต่ละโรงเรียนมีการบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ พิการและผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ เช่น                  
ผู้พิการตาบอด ผู้พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอหรือไม่ 

  - นักเรียนผู้ให้บริการตัดผมของแต่ละโรงเรียนมีการจัดท าบัญชีนักเรียนผู้เข้ารับบริการตัดผม
หรือไม ่

  - นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้การตัดผมให้กับเด็กนักเรียนรุ่นน้องได้
หรือไม ่

  - ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการฝึกอบรมเปิดร้านบริการตัดผมให้กับนักเรียนชายในพ้ืนที่หรือไม่                 
มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ 

 ซึ่งจากการประเมินผลปรากฏว่า 
  1) โรงเรียนบ้านบางเหียน   
    มีการด าเนินการให้นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 3 คน ได้บริการตัดผมให้กับ

นักเรียนชายภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนหนึ่งคนบริการตัดผมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนเดือนละ
ประมาณ 120 คน เก็บค่าบริการตัดผมหัวละ 10.-บาท โดยแบ่งให้กับนักเรียนผู้ตัด 5.-บาท และเก็บไว้ในการ
ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 5.-บาท นักเรียนหนึ่งคนมีรายได้เดือนละประมาณ 600.-บาท  
และเท่ากับมีส่วนช่วยลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนในชุมชน เดือนละ ประมาณ 10,800.-บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความขยันและทักษะในการบริการตัดผมของแต่ละคน โดยด าเนินการตัดผมในวันจันทร์–วันศุกร์ ยกเว้นวันพุธ  
ของทุกสัปดาห์ โดยอยู่ในช่วงการฝึกอบรมให้กับช่างตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) จ านวน 3 ราย นอกจากนี้  
นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมยังบริการตัดผมฟรีให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ เช่น ผู้พิการตาบอด ผู้พิการ
เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 1-2 ครั้ง ส าหรับโรงเรียนบ้านบางเหียนได้บริการ   
ตัดผมเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

- นายพริ้ง นวนนุ่น  ผู้สูงอายุทุพพลภาพเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้  
- นายสมปอง รอดเหลื่อม ผู้สูงอายุมีฐานะยากจน  
- นายถาวร เพชรมุณี  พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้  
- นายจ่าง พลายชนะ   พิการตาบอด  
- นายบุญน า ปั้นทอง  พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้  
- นักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจ าเทศบาลต าบลปลายพระยา 
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  2) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว   
    มีการด าเนินการให้นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 3 คน ได้บริการตัดผมให้กับ

นักเรียนชายภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนหนึ่งคนบริการตัดผมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน เดือนละ
ประมาณ 50 คน เก็บค่าบริการตัดผมหัวละ 10.-บาท โดยแบ่งให้กับนักเรียนผู้ตัด 5.-บาท และเก็บไว้ในการ
ซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 5.-บาท นักเรียนหนึ่งคนมีรายได้เดือนละประมาณ 250.-บาท และ
เท่ากับมีส่วนช่วยลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนในชุมชน เดือนละ ประมาณ 4,500.-บาท โดยขึ้นอยู่กับความ
ขยันและทักษะในการบริการตัดผมของแต่ละคน โดยด าเนินการตัดผมในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ของทุก
สัปดาห์ โดยอยู่ในช่วงการฝึกอบรมให้กับช่างตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) จ านวน 1 ราย นอกจากนี้ นักเรียนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมยังบริการตัดผมฟรี ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ เช่น ผู้พิการตาบอด ผู้พิการเคลื่อนไหว
ร่างกายไม่ได้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 1-2 ครั้ง ส าหรับโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วได้บริการตัดผมเพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

- นายหวั่น  เขียวสะอาด   พิการตาบอด 
- นายเสนอ  นวลนุ่น   ผู้พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้   
- นายลอย  ชูสังข์   พิการตาบอด 
- นายด้วน  ถ้ าพยัก   พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ 
- นายฉวย  จันทร์อุ่น   พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ 

 3) โรงเรียนอนุบาลคณาพร   
    มีการด าเนินการให้นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมได้บริการตัดผม จ านวน 3 คน ให้กับ

นักเรียนชายภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนหนึ่งคนบริการตัดผมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน      
เดือนละประมาณ 50 คน เก็บค่าบริการตัดผมหัวละ 10.-บาท โดยแบ่งให้กับนักเรียนผู้ตัด 5.-บาท และ    
เก็บไว้ในการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม 5.-บาท นักเรียนหนึ่งคนมีรายได้เดือนละประมาณ 
250.-บาท และเท่ากับมีส่วนช่วยลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนในชุมชน เดือนละ ประมาณ 4,500.-บาท  
โดยขึ้นอยู่กับความขยันและทักษะในการบริการตัดผมของแต่ละคน โดยด าเนินการตัดผมในวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ ยังไม่มีส่วนในการด าเนินการฝึกอบรมช่างตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) นอกจากนี้  
นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมยังบริการตัดผมฟรี ให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพ้ืนที่ เช่น ผู้พิการตาบอด ผู้พิการ
เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน เดือนละ 1-2 ครั้ง ส าหรับโรงเรียนอนุบาลคณาพร บริการ
ตัดผมเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

- นายฟื้น  แจ่มสกุล   พิการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้  
- นายจ าเริญ  รักคล้าย   พิการตาบอด 

 4) ส าหรับผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านการฝึกอบรม 
ได้เปิดร้านบริการตัดผมให้กับนักเรียนชายในพ้ืนที่ จ านวน 2 ร้าน ซึ่งให้บริการตัดผมครั้งละ 20. -บาท         
มีนักเรียนเข้าใช้บริการประมาณเดือนละ 80 คน มีรายได้เดือนละ 1,600.-บาท/คน และเท่ากับมีส่วนช่วยลด
รายจ่ายให้กับครัวเรือนในชุมชน เดือนละ ประมาณ 3,200.- บาท และร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่กับเทศบาล
ต าบลปลายพระในการออกบริการตัดผมให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน แต่ยังไม่มีการด าเนินการฝึกอบรม
ให้กับผู้ที่สนใจ 
 
 



 

โครงการฝึกอบรมอาชพีตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง   
 

13 เอกสารประกอบ                                                                            การประเมินคุณค่าโครงการด้านสวัสดิการสังคมระดับประเทศ 

 ๘. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการนวัตกรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการลด
ข้อจ ากัดในการด าเนินการนวัตกรรม 
 ๘.1 ปัญหาอุปสรรค 
 1 )  ก า ร ฝึ ก อบร ม อ าชี พ ตั ด ผ มช า ย มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างน้อยเพียงแค่ ๖0 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ ท าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้เฉพาะในส่วนของการตัดผม
ชายในทรงนักเรียนเท่านั้น  
 2) ผู้ปกครองยังขาดความเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ในการให้โอกาสเพ่ือการพัฒนาและยกระดับเด็ก 
อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในร้านตัดผมของโรงเรียน ท าให้ยังมี
การน าบุตรหลานบางส่วนไปตัดผมตามร้านตัดผมทั่วไป ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 40.-บาท ไม่รวมค่าเดินทาง 
 3) การสร้างแกนน าวิทยากร (ครู ก) ยังต้อง
ให้วิทยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยในการฝึกหัด เพราะ
ล าพังผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้ แต่ยังขาดทักษะ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างตัดผมในรุ่นต่อไป (ครู ข) 
เนื่องจากประสบการณ์ยังน้อย ขาดความช านาญในการ
ถ่ายทอด 

๘.๒ วิธีการแก้ปัญหา 
 1) โรงเรียนต้องสร้างความน่าเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ปกครองให้มากยิ่งขึ้น โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ การสร้าง
ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจในช่างตัดผมที่โรงเรียนมี
อยู่ ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนผู้ใช้บริการร้านตัดผม   

2) ควรวางแผนพัฒนากิจกรรมตัดผมชาย
ให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือหลักสูตรเสริมงานอาชีพใน
โรงเรียน เพื่อให้เกิดการขยายผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

3) ควรจัดฝึกอบรมเพ่ิมเติมเพ่ิมทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และการฝึกอบรมตัดผม
นักเรยีนหญิง เพ่ือให้สามารถให้บริการตัดผมแก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนได้ 
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 ๙. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ บุคคล/หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของนวัตกรรม (innovation 
champion) และบทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
 ๙.๑ ปัจจัยความส าเร็จ 
  ๑) การมีกลวิธีในการด าเนินการเชิง
ระบบ โดยกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนโดย การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญไปพร้อมๆ กับจัดตั้งร้านตัดผมขึ้นในโรงเรียน 
และชุมชน เพ่ือให้บริการตัดผมในราคาถูก พร้อมกับ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะที่ให้บริการ
ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือนในชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ก่อให้เกิดวัฏจักรที่
มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการฝึกสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนรุ่นต่อไป เพ่ือให้โรงเรียนไม่ขาดแคลน              
ช่างตัดผม และยังเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคต รวมถึงการเสริมสร้างบุคลากรที่มีวินัย 
สร้างจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมร่วมกันสืบไป 
  ๒) การจัดกิจกรรมในลักษณะของการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนชองผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนผู้ที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน สถาบันเสริมสวยผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอาชีพ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ผู้ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลหรือชุมชนที่มีหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับคนในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถประหยัดงบประมาณรายจ่าย ทรัพยากรบุคคล วัสดุ
อุปกรณ์และเกิดความคุ้มค่าในเชิงผลสัมฤทธิ์ 
  ๓) การมีเจ้าภาพรับผิดชอบในการด าเนินการ โดยการมอบหมายตามภารกิจและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
  ๔) การมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่นเองในการร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล   
  ๕) การมีนโยบายและแผนงานการด าเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การก าหนดเป็นวิสัยทัศน์      
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น และกิจกรรมด าเนินการในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๙.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  ๑) เทศบาลต าบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

๒) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   

๓) โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยาม จังหวัดกระบี่ 
๔) โรงเรียนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางเหียน  โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว  

โรงเรียนอนุบาลคณาพร และโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม   
๕) ชุมชนในเขตเทศบาล 
๖) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปลายพระยา 
๗) ช่างตัดผมจิตอาสาในชุมชน 
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 ๑๐. บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
 10.๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย ถือเป็น
โครงการกรณีศึกษา ที่ให้ความส าคัญกับการมองปัญหา
และแก้ ไขปัญหาในเรื่ องทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กซึ่งในอนาคตเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
จะน าพาประเทศชาติ หากเขาเหล่านี้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาและปลูกฝั ง ในสิ่ ง ดี ง าม หรื อหน่ วยงานให้
ความส าคัญและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงก็จะเกิดผลดี
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป   

๑๐.๒ การส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพควบคู่กับการเรียนการสอนภาควิชาการ ตั้งแต่ในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา เป็นกรณีทางเลือกในการส่งเสริม  พัฒนา รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาให้กับเด็ก อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและทางเลือกทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
โดยมีบุคลากรในโรงเรียน ครูอาจารย์ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ค าแนะน า ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วง 
 ๑๐.๓ การสร้างภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วม 
หรือการท างานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนที่ เ กี่ ยวข้อง เป็นวาระส าคัญที่ ท้ องถิ่นต้อง ให้
ความส าคัญ เพราะจะช่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะ การประหยัดงบประมาณ
รายจ่ าย ทรัพยากรบุคคล และความคุ้มค่ า ในเชิ ง
ผลสัมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี  
 ๑๐.๔ โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย               
เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นที่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในท้องถิ่นต้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยการเลือกกิจกรรมที่ผู้ประสบปัญหาสามารถกระท าได้ให้เหมาะกับช่วงอายุ
หรือเพศวัย และใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นปัจจัยขับเคลื่อน รวมถึงการค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 ๑๐.๕ โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย เป็น
โครงการต้นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรน าไป
ปรับประยุกต์หรือเป็นแบบอย่าง เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่ม
เสี่ยงในวัยเรียนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
เพราะเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายที่ท้องถิ่นสามารถ
กระท าได้ รวมถึงมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โรงเรียนในท้องถิ่น และส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ท าหน้าที่ให้ความรู้และ
การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้กิจกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๑๐.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการให้มี
ความยั่งยืน มีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดวิชาชีพตัดผมชาย ช่วยสร้างวินัยให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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 ตลอดช่วยในการสงเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน โดยน าผู้เข้าร่วมโครงการไปให้บริการชุมชน โดยการให้บริการตัดผมชายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชนที่มีฐานะยากจน และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  
๑๑. นวัตกรรมท้องถิ่นเคยได้รับรางวัล 
     ๑) รางวัล........พระปกเกล้า.......ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม...........
หน่วยงาน....สถาบันพระปกเกล้า..... พ.ศ. .....๒๕๕๘..... 
         ระดับของรางวัลที่ได้รับ   ชุมชน/อ าเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
     ๒) รางวัล.....โครงการต้นแบบระดับภาคใต้....หน่วยงาน....กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.... พ.ศ. .....๒๕๕9...... 
         ระดับของรางวัลที่ได้รับ   ชุมชน/อ าเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
     ๓) รางวัล.....โครงการต้นแบบระดับจังหวัด....หน่วยงาน....ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดกระบี่.... พ.ศ. .....๒๕๕๘...... 
         ระดับของรางวัลที่ได้รับ   ชุมชน/อ าเภอ    จังหวัด    ภูมิภาค    ประเทศ   นานาชาติ 
     ๔) การได้รับการยอมรับและการให้ความส าคัญเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดีเด่น 
ประกอบด้วย 
  ๑) สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี ช่อง ๙ รายการข่าวคุยโขมงบ่าย ๓ โมง   
  ๒) สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ รายการเกษตรโลก เกษตรเรา   
  ๒) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. การศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืน 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก โดยแยกเป็น
รายละเอียดดังนี้ (ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 

1) จ านวนหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน จ านวน ๓๒ หน่วยงาน 
2) จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จ านวน ๑,๗๕๘ คน 

ครัง้ท่ี 
วนัเดือนปี                   

ท่ีศึกษาดงูาน 
หน่วยงานท่ีมาดงูาน กลุ่มผูม้าดงูาน 

จ านวน 
ผูด้งูาน 

๑ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน  

๗๐ คน 

๒ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนประสาทราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะครูอาจารย์  ๒๐ คน 
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 ๓ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อบต.ตะแพน 
จังหวัดพัทลุง 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๑๐๐ 
คน 

๔ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้บริหาร กศน.จังหวัดตรัง  ผอ.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

๓๐ คน 

๕ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่
จังหวัดสงขลา 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ๕๐ คน 

๖ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลปากแพรก 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๔๐  คน 

๗ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  อบต.ยะลา 
จังหวัดยะลา 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๒๕  คน 

๘ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  กศน. เขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะอาจารย ์

๒๐  คน 

๙ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  โรงเรียนบางขันวิทยา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะอาจารย์ นักเรียน 

๑๙๙  
คน 

๑๐ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  อบต.ห้วยแห้ง  
จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่  

๕๐  คน 

๑๑ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  อบต.หนองแวง  
จังหวัดสระแก้ว 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๕๐  คน 

๑๒ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  อบต.เขาปู่  
จังหวัดพัทลุง 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๕๕  คน 

๑๓ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลสามง่าม       
ท่าโบสถ์  จังหวัดชัยนาท 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

๔๐  คน 

๑๔ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุร ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๑๕๐  
คน 

๑๕ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เทศบาลต าบลสบเตีย๊ะ  
จังหวัดเชียงใหม ่

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๘๐  คน 

๑๖ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบล
บันนังสตา จังหวัดยะลา 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๑๑๐  
คน 

๑๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๕๐ คน 

๑๘ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  เทศบาลเมืองพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๕๐  คน 

๑๙ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านบึง จังหวัดอุทัยธาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๗๐ คน 

๒๐ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุร ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่  

๙๘  คน 

๒๑ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 
๑๕  

เจ้าหน้าท่ี  ๑๐  คน 

๒๒ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ศูนย์อนามัยที่ ๑๑  
กรมอนามัย 

ข้าราชการ นักวิชาการ ๗  คน 

๒๓ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘   ส านักความรับผดิทางแพ่ง 
กรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 

๓๕  คน 
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 ๒๔ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลหารเทา จังหวัด
พัทลุง 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๖๕  คน 

๒๕ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์
พระ จังหวัดสุพรรณบุร ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๕๐  คน 

๒๖ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ก.ศ.น.คุระบรุี จังหวัดพังงา คณะครู นักศึกษา ๓๘  คน 
๒๗ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เทศบาลเมืองสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 
ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๔๐  คน 

๒๘ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนต าบล
มะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการชุมชน 

๔๐  คน 

๒๙ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ก.ศ.น.วังวิเศษ จังหวัดตรัง คณะครู เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ๔๖  คน 
๓๐ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  มหาวิทยาลยัทักษิณ คณะครู อาจารย ์ ๑๐  คน 
๓๑ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  กระทรวงพลังงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง คณะ

เจ้าหน้าท่ี  
๑๕  คน 

๓๒ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  เทศบาลต าบลสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร 

ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที ่

๔๕  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑๓. ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
 1. สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และผู้ด้วยโอกาส ได้มีวิชาชีพในการ
ประกอบอาชีพ หรือเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ ป้องกันมิให้เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต  

๒. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 
๓. เกิดกระบวนการสร้างวิทยากรแกนน า (ครู ก.) และถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง (ครู ข.)  
4. เกิดจิตส านึกสาธารณะ มีวินัย การช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

๑๔. ความยั่งยืนและแนวทางการด าเนินงานในอนาคต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีวิชาชีพในการช่วยเหลือสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
นักเรียน และประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข     
ในสังคมต่อไปได้ การด าเนินการขับเคลื่อนให้โครงการมีความยั่งยืน จึงเป็นส่วนส าคัญ โดยเทศบาลต าบล  
ปลายพระยามีแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้ 
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โครงการฝึกอบรมอาชพีตดัผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ชุมชน 
 

โรงเรียน 

 

ร้านตัดผมในโรงเรียน 

 

ผู้ผ่านฝึกอบรม(ครู 
ก) 

 

ผู้ใช้บริการ 

บริหารจัดการ 

 

ช่างตัดผมรุ่นต่อไป 
(ครู ข) 

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 

 

ร้านตัดผมในชุมชน 

 

ผู้ผ่านฝึกอบรม(ครู 
ก) 

 

ผู้ใช้บริการ 

 

ช่างตัดผมรุ่นต่อไป 
(ครู ข) 

เพิ่มรายได ้ ลดรายจ่าย 

 

ขยายร้านตัดผมในชุมชน 

 

เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 

ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

ติดตามและประเมิน 

บริการ
สาธารณ

ะ 

บริการ
สาธารณ

ะ 

บริหารจัดการ 

 

บรรลุวัตถุประสงค์  
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 ๑๔.1 เทศบาลต าบลปลายพระยา 
 เทศบาลต าบลปลายพระยามีหน้าที่ ในการ

ด าเนินการขับเคลื่อนโดยการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ 
โดยการก าหนดติดตามประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง ทั้งในส่วนของ
ร้านตัดผมในโรงเรียนและร้านตัดผมในชุมชน โดยติดตามในส่วน
ของจ านวนผู้ใช้บริการและรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการการ
ให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนและสังคม และการให้ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมเป็นวิทยากรแกนน า (ครู ก) ในการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
วิชาชีพตัดผมรุ่นต่อไป (ครู ข) ตลอดจนขับเคลื่อนการด าเนินการ
ร่วมกัน เช่น การจัดให้มีบริการสาธารณะในการให้บริการตัดผม
ชายกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน 

๑๔.2 โรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งร้าน

ตัดผมในโรงเรียน และบริหารจัดการร้านตัดผม โดย
มีการคิดค่าบริการในการตัดผมครั้งละ 10.-บาท             
ซึ่งราคาต่ ากว่าร้านตัดผมทั่วไปถึง 30.-บาท มีการ
จัดแบ่งรายได้ระหว่างโรงเรียนและช่างตัดผมใน
อัตราส่วน 50:50 โดยโรงเรียนน ารายได้ไปใช้ในการ
บริหารจัดการร้านตัดผม เช่น ค่าไฟ ค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนช่างตัดผม
จะต้องมีการบันทึกสถิติข้อมูล ผู้เข้าใช้บริการ เพ่ือให้
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการค านวณรายได้ และ
การลดรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้โรงเรียน
จะต้องมีการด าเนินการขับเคลื่อนให้มีวิทยากรแกนน า (ครู ก) เพ่ือฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ(ครู ข) เพ่ือให้
โรงเรียนไม่ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนช่างตัดผม เมื่อช่างเดิมจบการศึกษาออกไป นอกจากนี้   ยังมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ช่างตัดผมในโรงเรียนให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน เช่น การออกบริการตัดผมชายให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

 ๑๔.๓ ชุมชน   
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งร้านตัดผมในชุมชน และบริหารจัดการร้านตัดผม 

โดยมีการคิดค่าบริการในการตัดผมชายครั้งละ 20.-บาท ซึ่งราคาต่ ากว่าร้านตัดผมทั่วไป 20.-บาท โดยน า
รายได้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านตัดผม เช่น ค่าไฟ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และ    
ใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากนี้ช่างตัดผมจะต้องมีการจดบันทึกสถิติข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ เพ่ือให้สามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการค านวณรายได้ และการลดรายจ่ายของครัวเรือน นอกจากนี้จะต้องมี  การด าเนินการ
ขับเคลื่อนให้มีวิทยากรแกนน า (ครู ก) เพ่ือฝึกอบรมให้กับผู้สนใจ (ครู ข) เพ่ือให้เกิดการขยายจ านวนร้าน     
ตัดผมในชุมชน และมีส่วนร่วมกับชุมชนให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน เช่น การออกบริการตัดผมชายให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 
 



 

โครงการฝึกอบรมอาชพีตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง   
 

21 เอกสารประกอบ                                                                            การประเมินคุณค่าโครงการด้านสวัสดิการสังคมระดับประเทศ 

 ๑๕. บทสรุป 
โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจากความมุ่งหวังการแก้ไข  

ปัญหาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงในระดับประถม ที่ไม่อาจเรียนจบ หรือไม่ได้ศึกษาต่อ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน น าไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
โดยการจัดตั้งร้านตัดผมขึ้นในโรงเรียน และชุมชน เพ่ือให้บริการตัดผมในราคาถูก พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความช านาญไปพร้อมๆ กัน ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะที่ให้บริการชุมชนและสังคม 
พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในการลดรายจ่ายให้แก่ครัวเรือนในชุมชน เสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ก่อให้เกิดวัฏจักรที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการฝึกสอนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนรุ่นต่อไป เพ่ือให้โรงเรียนไม่ขาดแคลนช่างตัดผม และยังเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างอาชีพใน
อนาคต รวมถึงการเสริมสร้างบุคลการที่มีวินัย สร้างจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
ร่วมกันสืบไป  
16. โครงการต่อยอด (โครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมหญิง (จิตอาสา พี่สอนน้อง) ) 
 จากการเทศบาลต าบลปลายพระยาได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย
ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งผลของการด าเนินงานประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
ประกอบกับเพ่ือสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม และ
ตามความต้องการของนักเรียนหญิง  ที่ต้องการให้มีการจัด
ฝึกอบรมอาชีพตัดผมหญิง เป็นดังนี้ เทศบาลต าบลปลาย
พระยา จึงได้มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมหญิง 
(จิตอาสา พ่ีสอนน้อง) ขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการต่อยอดการ
ฝึกอบรมอาชีพการตัดผมให้มีความครอบคลุมทั้งนักเรียน
ชาย และนักเรียนหญิง อันประกอบด้วยรายละเอียดที่ส าคัญ 
ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพด้านการตัดผมหญิงให้แก่ เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่เข้า
ร่วมโครงการได้ใช้วิชาชีพตัดผมหญิงบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองเพ่ือนนักเรียน และเด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าวิชาชีพไปใช้ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
และครอบครัว และสามารถน าไปช่วยเหลือสังคมได ้  

3) เพื่อสร้างแกนน าช่างตัดผมหญิงของโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดและฝึกสอนวิชาชีพด้านการ
ตัดผมหญิงให้แก่เด็กนักเรียนรุ่นน้องต่อไป 

2. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

แกนน านักเรียน โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้แก่ 
1. แกนน านักเรียนโรงเรียนบ้านบางเหียน    จ านวน 5 คน 
2. แกนน านักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว   จ านวน 5 คน 
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 (พิจารณาคัดเลือกโดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียน แต่ละโรงเรียน โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จะต้องมีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน 
และชอบช่วยเหลือสังคม เป็นคุณสมบัติหลัก) 
รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เด็กนักเรียนสามารถผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร   
  2. เด็กนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม 
สามารถน าวิชาชีพไปช่วยเหลือสังคม และประกอบอาชีพสร้างรายได้ ให้กับตนเองและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว 
  3. เด็กนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนใน
ราคาประหยัดวันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน และช่วงเวลาก่อนเลิกเรียน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพ่ือนนักเรียน 

4. มีแกนน าช่างตัดผมหญิงของโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดและฝึกสอนวิชาชีพด้านการตัดผม
หญิงให้แก่เด็กนักเรียนรุ่นน้องต่อไป 
 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   เชิงคุณภาพ 
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิชาชีพด้านการตัดผมหญิง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การช่วยเหลือสังคม และใช้ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ให้กับตนเองและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

2. นักเรียนในโรงเรียนได้รับความสะดวกในการรับบริการตัดผม และได้ตัดผมในราคา
ประหยัดจากนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเพ่ือนนักเรียน 

3. เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
4. มีแกนน าช่างตัดผมหญิงของแต่ละโรงเรียน เพ่ือสอนและฝึกวิชาชีพด้านนี้ให้แก่นักเรียนรุ่น

น้องต่อไป 
5. ติดตามประเมินผลการน าวิชาชีพไปด าเนินการต่อ และเกิดประโยชน์อย่างไร                      

โดยคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมอาชีพตัดผมหญิง (จิตอาสา พ่ีสอนน้อง) 
 

   เชิงปริมาณ 
  1. เด็กนักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 10 คน สามารถเป็นครู ก. และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนรุ่นน้องและผู้ที่สนใจ คือ ครู ข. ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 : 1       
ซึ่งจะท าให้สามารถผลิต ครู ข. ได้ อย่างน้อยปีละ 10 คน อย่างต่อเนื่องทุกปี 

  
 

 



เอกสารประกอบ                                                                            การประเมินคุณค่าโครงการด้านสวัสดิการสังคมระดับประเทศ 

 

โครงการฝึกอบรมอาชพีตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



เอกสารประกอบ                                                                            การประเมินคุณค่าโครงการด้านสวัสดิการสังคมระดับประเทศ 

 

โครงการฝึกอบรมอาชพีตัดผมชายภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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พอเพียง (กัลบกน้อย) 
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