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การเรียนรูสูวิถีครอบครัวอบอุน ผานการถอดบทเรียนโครงการ 

1.หลักการเหตุผล 

        การถอดบทเรียนเพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรความรูเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมการเรียนรู

รวมกันของคนทํางาน และยังเปนประโยชนในการทบทวนตนเอง ดังนั้นโครงการจึงจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในปท่ี 1 ในประเด็น การเรียนรูสูวิถีครอบครัวอบอุนเพ่ือใหหนวยปฏิบัติการยอยท้ัง 21 

หนวยไดนําสิ่งท่ีดําเนินการมานําเสนอในสิ่งท่ีเกิดข้ึน และสิ่งท่ีไดเรียนรูและจะพัฒนาตอไป โดยมีรูปแบบการจัด

งานในลักษณะเปนลานวัฒนธรรมกลาวคือมีการนําเสนอท่ีสรางแรงบันดาลใจ ผานการมีสวนรวม รับรู ดวย

กิจกรรมตางๆเชน ลานกิจกรรมสรางสุขใหทุกชวงวัยท่ีรวมกิจกรรม มีการนําผลงานแสดงในรูปแบบรูปภาพ สิ่งท่ี

ทําจริง และมีการเชิดชูเกียรติเพ่ือเปนการสงเสริม โดยการรวมมือจากภาคีเครือขายตางๆเพ่ือใหงานไดรับการ

แลกเปลี่ยนจากองคกรภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของเชน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี 

พัฒนาชุมชนอําเภอวารินชําราบ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอวารินชําราบ ศูนยสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยเขต 10 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวารินชําราบ สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

4 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนตน 

รายละเอียดโครงการ  

ช่ือโครงการ โครงการการพัฒนาระบบกลไกการพัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการกับ

ระบบและกลไกในระดับพ้ืนท่ี   

ท่ีมาและความสําคัญ ทุนการทํางาน   

     จากระบบสารสนเทศและงานวิจัยสํารวจ พบวาสถานการณดานครอบครัวตําบลเมืองศรีไคประกอบดวย 11 

หมูบาน มีครัวเรือน 1488 ครัวเรือน ลักษณะครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว อาชีพเกษตร การศึกษา

ระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ ตองการฟนฟูวัฒนธรรมการออม และการอานในครอบครัว มีระบบกลไกใน

ชุมชนท่ีดําเนินการคือ โรงเรียน โรงเรียนผูสูงอายุ ท่ีมีกิจกรรมสนับสนุนการอยูรวมกันในครอบครัว โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลดูแลแมวัยใส แตยังมีประเด็นการใหนมแมท่ีพบวายังไมเปนตามเกณฑ สภาเด็กและเยาวชน

ยังไมเขมแข็ง มีกิจกรรมตามงบประมาณ ศูนยพัฒนาครอบครัวเคยมีแตไมคงอยู ทุนการทํางานท่ีสําคัญคือเปน

ชุมชนใกลมหาวิทยาลัยไดรับการหนุนเสริมกิจกรรมตางๆ เชนดานผูสูงอายุ และดานศูนยเด็ก ทุนในแตละหมูบานมี

แตกตางกัน บางหมูบานมีความเขมแข็งดานการออมเชนหมู 4 มีการออมวงเงิน 35 ลานบางหมูบานมีความ
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เขมแข็งรานคาชุมชนเชนหมู 5 ทุนในการทํางานดานบุคลากร มีกํานัน ผูใหญบาน นักการเมืองทองถ่ิน กลุมสตรีท่ี

รวมมือในการทํางานอยางเขมแข็ง มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอท่ีมีผลงานระดับประเทศใหการ

สนับสนุน มีผูใหญบานท่ีนําเทคโนโลยี และการสื่อสารมาใชในการพัฒนา มีเจาคณะตําบลท่ีใหความสําคัญกับ

การศึกษาและพัฒนา มีเจาอาวาสท่ีสนใจนําไอทีมาใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และชุมชนยังมีการปฏิบัติตาม

ฮีต 12  คองสิบสี่  

 

วัตถุประสงคโครงการ  

เพ่ือการเสริมสรางศักยภาพครอบครัวสูการเปนครอบครัวคุณภาพประกอบดวย ครอบครัวสามารถแสดง

บทบาทของครอบครัว เปนท่ีพ่ึงพิงของสมาชิกท้ังในภาวะปกติและในภาวะเจ็บปวย และมีสัมพันธภาพท่ีดีใน

ครอบครัว โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ 

  

กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

 ดําเนินการในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีองคกรใน

ตําบลท่ีรวมดําเนินการ 22 แหง คือ 

1) โรงเรียน จํานวน 2 โรง 

2) ศูนยพัฒนาครอบครัว  จํานวน 1 แหง   

3) ชมรมผูสูงอายุตําบลศรีไค จํานวน 1 แหง   

4) โรงเรียนผูสูงอายุตําบลศรีไค  จํานวน 1 แหง   

5) กลุมแมบานตําบลศรีไค จํานวน 1 กลุม   

6) สภาเด็กและเยาวชนตําบลศรีไค จํานวน 1 แหง  

7) วัดในตําบลศรีไค จํานวน 5 แหง   

8) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีไค จํานวน 1 แหง  

กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการ 

ขับเคลื่อนโครงการดวยคณะอนุกรรมการดานครอบครัวระดับตําบล เพ่ือเปนหนวยท่ีเชื่อมรอยและหนุน

เสริมกันใหมีความเขมแข็ง โดยมี หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน สนับสนุนสานพลังผาน

เครือขายครอบครัว เยาวชน ซ่ึงมีระบบ กลไก และแบบแผนในการดําเนินการชัดเจน ในลักษณะเครือขาย โดยมี

ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน และครอบคลุมชวยในการตัดสินใจ จะสามารถสรางครอบครัวคุณภาพใน

สังคมสูงวัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ และครอบครัวท่ีจะเปนท่ีพ่ึงพิงไดจะตองมีความสามารถพ่ึงตนเองไดในดาน

อาหารปลอดภัย เรียนรูติดตามขาวสาร มีอาชีพอิสระเปนอาชีพหลักหรืออาชีพท่ีสอง ครอบครัวท่ีจะมีสัมพันธภาพ

ท่ีดี เปนครอบครัวท่ีเปดโอกาสรับฟงกันสมํ่าเสมอ มีกิจกรรมรวมกันในบรรยากาศท่ีผอนคลาย ครอบครัวสามารถ
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ทําบทบาทในการปกปอง การขัดเกลา ผูใหญในครอบครัวซ่ึงอาจเปนพอแม ปูยาตายาย มีความรูเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะ และครอบครัวมีแหลงสนับสนุนใกลชิดคือชุมชนท่ีเขมแข็ง ในรูปเครือขาย หรือการทํา

ชุมชนใหเปนสวนหนึ่งของครอบครัว เพ่ือเปนพลังสําคัญในการสนับสนุนเม่ือครอบครัวตองการการหนุนเสริม ซ่ึงใน

การดําเนินการพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบในโครงการกําหนดแนวทางการพัฒนาตามแนวทางครอบครัว 5 ดี  

ไดแก 1.อาหารดี (Happy healthy food ) หมายถึง อาหารท่ีดีตอสุขภาพท่ีครอบครัวรวมกันจัดทํา และ

รับประทานอาหารรวมกัน 3 ครั้งตอสัปดาห 2.ออกกําลังกายดี (Active family) หมายถึง ครอบครัวรวมกันออก

กําลังกาย ออกกําลังกายเหมาะสมตามวัย ตรวจสอบจับชีพจรดูแลสุขภาพกายรวมกัน ออกกําลังกายรวมกันอยาง

นอย 3 ครั้งตอสัปดาห 3.อาสาดี (Positive activities) หมายถึง การมีกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมในการพัฒนา

ตนเอง กิจกรรมการพัฒนาครอบครัวรวมกันสมํ่าเสมอ รวมมือในกิจกรรมตางๆแบงเบาภาระรวมกันในครอบครัว 

4.สื่อสารดี (Positive communication) หมายถึง การมีเวลาพูดคุยรับฟงกันและกันสมํ่าเสมอ ไถถามกัน พูดจา

กันในทางบวก มีเวลานั่งลอมวงคุยกัน 3 ครั้งตอสัปดาห 5.ใสใจดี (Yours heart ours heart) หมายถึง การแสดง

บทบาทของแตละคนอยางเหมาะสม ยิ้มแยมแจมใส ดูแลกันและกัน  ดังภาพท่ี 1  

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงเปาหมายครอบครัว 5 ด ี
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2. กระบวนการทํางาน/ข้ันตอนการทํางาน  

ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1.การวิจัยศึกษาระบบกลไกท่ีมี 2.การพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือ

การทํางาน ฐานขอมูลอยูในระหวางรวบรวมขอมูลเพ่ิม และนําใชขอมูลท่ีเก็บไดจํานวน 869 ครอบครัวคิดเปน 

รอยละ 58 3.การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายผานโรงเรียนครอบครัวของศูนยพัฒนาครอบครัว  และ 4.การ

พัฒนานวัตกรรมใน 22 หนวยปฏิบัติการโดยอยูในระหวางดําเนินการ 

3. ผลลัพธ/ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ และขอคนพบ  

การดําเนินการระหวาง 15 สิงหาคม 2561 ถึง 15 สงิหาคม 2562 ไดผลผลิตดังนี้ 

    3.1 ระบบสารสนเทศในการทํางาน เปนระบบท่ีสามารถประมวลผล และเปนฐานในการดําเนินงาน ท้ังนี้มี

แนวทางในการนําไปใชตอโดยศูนยพัฒนาครอบครัวในตําบลและผูใหญบาน ขอมูลประกอบดวย ลักษณะครอบครัว 

ขอมูลการออม ขอมูลการใชพ้ืนท่ี เปนตน 

    3.2 องคความรูการพัฒนาศักยภาพไดแกหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ กระบวนการและเนื้อหา ประกอบดวย

โรงเรียนครอบครัวสําหรับแกนนําดานครอบครัว หลักสูตรสรางความเขาใจครอบครัวอบอุน ประกอบดวย การทํา

ความเขาใจกับแนวคิดครอบครัวอบอุน การทําความเขาใจตนเองกับความสัมพันธกันในครอบครัว แนวทางการ

พัฒนาสูครอบครัวอบอุน หลักสูตรทักษะครอบครัวอบอุน ประกอบดวย การฟง การสรางวินัยเชิงบวก การเปนโคช  

หลักสูตรความรูจําเปนสาํหรับครอบครัวอบอุน ประกอบดวย พัฒนาการครอบครัว การสื่อสารเชิงบวก อนามัยแม

และเด็ก หลักสูตรนวัตกรรมครอบครัว ประกอบดวย การคิดเชิงออกแบบ การคิดสรางสรรค หลักสูตรการบริหาร

จัดการสูครอบครัวอบอุนประกอบดวย แมคุณภาพ ออนไลนคุณภาพ การทํางานเปนทีม การออกแบบเวลาสู

ครอบครัว 5 ดี การพัฒนาทักษะเทคโนโลยี ประกอบดวย การตัดตอวีดีโอดวยมือถือ  

   3.3 ขอมูลเก่ียวกับระบบกลไกท่ีมีในพ้ืนท่ี พบวา วัด โรงเรียน กลุมสตรี เปนกลไกสําคัญท่ีมีเดิม และกลไก

ท่ีตองหนุนเสริมรวมพัฒนาคือศูนยพัฒนาครอบครัว และขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีสาธารณะของครอบครัวในตําบล 

พบวาครอบครัวมีพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรมครอบครัวจํากัด มีเพียงบริเวณบาน รานคา โรงเรียน และวัดซ่ึงยังตอง

ไดรับการพัฒนาและทําความเขาใจกับผูท่ีเปนผูบริหารสถานท่ี เชนบางวัดมีความเขาใจพรอมใหพ้ืนท่ีวัดเปนพ้ืนท่ี

กลางของเด็ก เยาวชน ครอบครัว มีการติดอินเตอรเน็ทใหเด็กมาเลน มีพ้ืนท่ีใหแมมาปอนขาวลูก แตบางวัดยัง

กังวลในเรื่อง ตองการเปนพ้ืนท่ีสงบ และหวงกังวลในการใชพ้ืนท่ีวัดในทางไมเหมาะสม 
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  3.4 ระบบกลไกท่ีเกิดข้ึนคือศูนยพัฒนาครอบครัว กลุมสตรี คณะอนุกรรมการดานครอบครัวระดับตําบลท่ี

เชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คณะขับเคลื่อนงานดานครอบครัวตําบล การจัดทํา

ขอตกลงการทํางานรวมระหวาง ทองท่ี ทองถ่ิน และหนวยงานดานสุขภาพ และการจัดทําปฏิญญาครอบครัว การ

เกิดข้ึนของระบบกลไก มีความเขมแข็งจากเดิม มีการประชุมคณะกรรมการสมํ่าเสมอ มีการจัดกิจกรรม และการ

ไปรวมประชุมกับหนวยงานตางๆทําใหมีความมุงม่ันมากข้ึนในการดําเนินการและสามารถของบประมาณจาก

เทศบาลเพ่ือดําเนินการตอในปงบประมาณ 2564  

   3.5 ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในปแรกนี้คือ การมีเครือขายในการทํางานดานครอบครัวในตําบล ประกอบดวย  

1) เครือขายกลุมสตรี 2) เครือขายหนวยงานในตําบลประกอบดวย โรงเรียน วัด เทศบาล ผูนําหมูบาน โรงเรียน 

โรงเรียนผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  

3) เครือขายการทํางานในระดับหมูบานดานครอบครัว นอกจากนี้มีการชวยเหลือกันระหวางเครือขาย คือ ใน

หมูบานท่ีทํากิจกรรมกอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานไลนกลุม และมีการเสนอเรื่องราวผานไลนของตําบล 

   3.6 ผูทํางานดานครอบครัวประกอบดวยอาสาสมัครครอบครัว คณะทํางานของหนวยปฏิบัติการตางๆ  

มีศักยภาพในการทํางาน ประกอบดวยศักยภาพ การวางแผน การสื่อสาร การจัดการดานครอบครัว การจัด

กิจกรรม หลังทํากิจกรรมโครงการ จากท่ีเคยกังวลปรับเปลี่ยนเปนสนุกในการทํากิจกรรม และพรอมในการ

ดําเนินการมากข้ึน 

   3.7 การพัฒนาครอบครัวอบอุนท่ีเปนรูปธรรมดวยแนวทาง 5 ดีคือ อาหารดี ออกกําลังกายดี อาสาดี 

สื่อสารดี และใสใจดี เปนแนวทางท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก 

   3.8 ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุนตนแบบในวัฒนธรรมอีสานใต 3 องคประกอบคือ การอยูรวมกันแบบผูกพัน 

การมีกิจกรรมรวมกันประจํา และการพ่ึงพาตนเอง  

   3.9 ครอบครัวกับการใชพ้ืนท่ีสาธารณะ อันดับหนึ่งคือโรงเรียน สองคือ รานคา สามคือวัด ซ่ึงนาสนใจวา

วัดเปนอันดับรองจากรานคา 

   3.10 ปญหาการสื่อสาร เปนปญหาสําคัญในครอบครัว โดยมีสาเหตุจากเทคโนโลยี และการไมมีเวลาหรือ

กิจกรรมรวมกัน  
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4.ชวงเวลาของการดําเนินงานท้ังโครงการ  

       การดําเนินงานอยูในชวงพัฒนานวัตกรรมของแตละหนวยปฏิบัติการในชวงแรก ในลําดับตอไปจะมีการจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนานวัตกรรมตอเนื่องดังภาพท่ี 2  

 

ภาพท่ี 2 แสดงชวงเวลาในการดําเนินโครงการ 

 

5. ภาพรวมนวัตกรรมท่ีมีการดําเนินการใน 22 หนวยปฏิบัติการ  

การพัฒนาระบบกลไกเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบท่ีมีการบูรณาการและเชื่อมโยงกับ

ระบบกลไกในระดับพ้ืนท่ี จะเห็นวาแตละหนวยไดบูรณาการกับงานตามหนาท่ีเชนโรงเรียน วัด และมีการบูรณา

การการทํางานรวมกันเชน ชมรมผูสูงอายุกับโรงเรียน ศูนยพัฒนาครอบครัวกับเทศบาล โรงเรียนผูสูงอายุรวมกับ

ผูนําทองท่ีและจิตอาสาในการดําเนินการโรงเรียนผูสูงอายุนอกหองเรียน และองคกรภายนอกรวมสนับสนุนเชน

การศึกษานอกโรงเรียนรวมกับสภาเด็กและเยาวชน นอกจากนี้กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงาน

คือ กลุมสตรีรวมกับวัด ดังแสดงภาพรวมระบบกลไกในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3  
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดการดําเนินการของหนวยปฏิบัติการและผลลัพธ 

หนวยปฏิบัติการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลลัพธ 

โรงเรียน 

1.โรงเรียนชมุชนศรีไค

รวมกับชมรมผูสูงอายุ 

ชื่อกิจกรรมสานรักหวงใย 

สองวัยผูกพัน 

เด็กๆทําแผนท่ีเดินดินเพ่ือทราบวา

ผูสูงอายุท่ีตนจะไปอานหนังสือเปดยูทูปให

ฟงคือบานไหน และผูสูงอายุจากชมรม

ผูสูงอายุจะเขามามีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมสอนเดก็ๆในโรงเรียน 

 

มีการทําแผนท่ีเดินดินและเสนอแผนท่ี 

เด็กๆมีความสามารถในการนําเสนอ  

ผูสูงอายุมีความสุขท่ีไดรวมดูแล

ลูกหลาน และตระหนักในคุณคาของ

ตน 

2. โรงเรียน 

โนนชาดผดุงวิทย  

ชื่อกิจกรรม คายสาน

สัมพันธ 

จัดกิจกรรมคาย 1 วันเพ่ือเสริมสราง

สัมพันธภาพในครอบครัว ผูเขารวม

กิจกรรมประกอบดวยผูปกครองและ

นักเรียน 

ผูปกครองและครอบครัวมีโอกาสใน

การเรียนรูสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

และเปนโอกาสท่ีโรงเรียนไดสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ผูปกครอง 

กลุมสตรขีองแตละหมูบาน 

1.กิจกรรมครูอาสาภูมิ

ปญญา 

กลุมสตรีในชุมชนรวมกันจัดกิจกรรม

ถายทอดทักษะชีวิต และจัดกิจกรรมให

เด็กๆในวันหยุด เปนการทํากิจกรรม

รวมกัน 

เด็กและผูใหญเกิดสัมพันธภาพท่ีดี 

เด็กมีชวงเวลาใกลชิดกับผูใหญใน

บรรยากาศสนุกสนานไมเครียด  

เปนชวงเวลาหางจากหนาจอมือถือ

บาง และไดมีทักษะชีวิต ไดมีโอกาสฝก

ความเปนผูนํา ไดใกลชิดเพ่ือนใน

หมูบาน 

เกิดสภาเด็กและเยาวชนในระดับ

หมูบานโดยการหนุนเสริมของกลุม

สตรี และผูนําหมูบาน 

2. กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพคณะทํางานกลุม

สตรี 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดวยกิจกรรม

ท่ีหลากหลายเชน นาฬิกาครอบครัว 

พัฒนาการครอบครัว การสื่อสาร การฟง 

การสรางวินัยเชิงบวก แมลูกคุณภาพ และ

การออนไลนคุณภาพ 

กลุมสตรีมีทักษะการออกแบบ และ

บริหารชวงเวลาในการทํากิจกรรมใน

ครอบครัว มีทักษะการฟง และเขาใจ

การเปนแมคุณภาพ เรียนรูการ

ออนไลนคุณภาพ 



8 
 

หนวยปฏิบัติการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลลัพธ 

3. กิจกรรมเรียนรูเกษตร

อินทรีย 

อบรมความรูเกษตรอินทรียเชนการปลูก

ผักไรดิน ใหกลุมสตรี เพ่ือเปนองคความรู

ในการจัดใหมีอาหารสุขภาพเพ่ือ

ครอบครัว  

กลุมสตรีตระหนักในการจัดหาอาหาร

ท่ีมีคุณภาพเปนประโยชน และเรียนรู

การสรางโอกาสในการทํางานรวมกัน

กับลูกหลานผานการปลูกผักสวนครัว

รวมกัน 

 

4. กิจกรรมปนจักรยาน

เรียนรู 

กิจกรรมมี 3 รูปแบบคือปนจักรยานเรียนรู

ในชุมชน กิจกรรมปนเรียนรูนอกชุมชน 

กิจกรรมปนเรียนรูรวมกันระหวางหมูบาน 

เด็กและครอบครัวท่ีรวมกิจกรรมมี

สั ม พั น ธ ภ าพ ท่ี ดี ร ะ ห ว า งค น ใน

ครอบครัวและในชุมชน และเรียนรู 

 

วัด 

1. กิจกรรมสวดมนตทํา

วัตร จิตอาสา และพัฒนา

ตนตามฐาน ดําเนินการ

ตอเนื่อง 10 ครั้ง เดือนละ 

2 ครั้งหรือตามเหมาะสม

ของแตละวัด 

กิจกรรมฝกฝนตนเอง โดยใชพ้ืนท่ีวัด เปน

การสอนคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกไป

ในกิจกรรมตางๆเชนเกมส เลานิทานแขง

กัน และกิจกรรมตามจารีตประเพณีเชน

บุญเขาพรรษา บุญสังฆทาน 

วัดเปนพ้ืนท่ีเรียนรูสําหรับเด็กและ

เยาวชนมากกวากิจกรรมธรรมะโดย

ปกติ  

เด็กและเยาวชนใกลชิดธรรมะ วัด 

จารีตประเพณี ท่ีจะกลอมเกลาโดย

สนุกสนาน  

ลานวัดบานเปนท่ีเรียนรูของชุมชน

และเด็กเยาวชน 

 

ศูนยพัฒนาครอบครัว 

1. การพัฒนาใหมีกลุมจิต

อาสาเรียกวาอาสาสมัคร

ครอบครัว 

กิจกรรมจัดอบรมและจัด ทํ า คู มื อ ให

อาสาสมัครครอบครัว ในแตละหมูบาน 

ปจจุบันมีอาสาสมัครครอบครัวจํานวน 

110 คนท่ีจะรวมขับเคลื่อนและไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดานครอบครัว 

อาสาสมัครครอบครัวมีทุกหมูบาน 

และมีในระดับตําบล อยูในระหวางเริ่ม

ขับเคลื่อนงานในกิจกรรมปรับทุกข 

เสริมสุข มุงจิตอาสา สงเสริมการออม

ของค รอบ ค รั ว  แ ล ะ พั ฒ น าต าม

แนวทางครอบครัว 5 ดี 
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หนวยปฏิบัติการ กิจกรรมท่ีดําเนินการ ผลลัพธ 

โรงเรียนผูสูงอาย ุ

1. จัดกิจกรรมโรงเรียน

ผูสูงอายุนอกหองเรียน 

กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะในการ

อยูรวมกับลูกหลานในผูสูงอายุท่ีไมสะดวก

ไปเรียนนอกหมูบาน โดยจัดการเรียนการ

สอนตามผลการสํารวจนํารองเปดสอนใน 

2 หมูบานสอน 6 ครั้งเดือนละ 2 ครั้ง 

สอนกลุมเล็กของแตละหมูบานจํานวน 20 

คนตอกลุม 

ดําเนินการไปแลว 3 ครั้ง จัดโดยผูนํา

ท อ ง ท่ี และอาสาส มัครครอบครัว

ผูสูงอายุมีกิจกรรมดูแลตนเอง เรียนรู

การพ่ึงพาตนเองและการสื่อสารกับคน

ในครอบครัว 

สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลรวมกับการศึกษานอกโรงเรียนตําบลเมืองศรีไค 

1.กิจกรรมสนับสนนุการ

สรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัวผานการเรียนรู

ดวย  

กิจกรรมบอกเลานิยามครอบครัวอบอุน

ผานการทําหนังสือสมุดภาพครอบครัว 

และสรางบรรยากาศสนุกสนาน รองเพลง

ถายรูปรวมกัน รวมกิจกรรมเปนครอบครวั 

ครอบครัวมีกิจกรรมทบทวนแนวคิด

เ ก่ี ย ว กั บ ค รอ บ ค รั ว อ บ อุ น  แ ล ะ

ตระหนักถึงการสรางบรรยากาศดีๆ

รวมกันในครอบครัว 

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพระบบกลไกครอบครัวอบอุนตนแบบ 
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6.ระบบกลไกพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบ 

      จุดเดนเชิงกลไกคือ การทํางานพัฒนาครอบครัวท่ีมีการเชื่อมตอกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ

วารินชําราบ(พชอ.)  

      กลไกท่ีมีคือ อนุกรรมการดานครอบครัวในชุมชนตําบลเมืองศรีไค ท่ีมาของกรรมการมีองคประกอบมีแนวทาง

ใกลเคียงกับ พชอ คือมีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และนักวิชาการ โดยมีสัดสวนเทากันคือ 7 7 7 รวม 21 คน 

คณะอนุกรรมการชุดนี้แตงตั้งโดยนายอําเภอ ท่ีเปนประธาน พชอ และกลไกคณะขับเคลื่อนงานดานครอบครัว

ตําบลดานครอบครัวประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ท้ัง 11 หมูบาน และจุดเดนในการดึงการมีสวนรวมจาก 22 

หนวยปฏิบัติการ(เพ่ิมโรงเรียนเขามาอีก 1 โรงเรียน) ใหเขามาเห็นความสําคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ทําใหเปนการเสริมแรงกัน ดังผูใหญบานหญิงทานหนึ่งกลาววา “คําวาครอบครัวอบอุนจะอยูในหัว

ตลอด” และอีกทานกลาวเสริมวา “เพราะท่ีวัดเวลาไปวัดในกิจกรรมใดๆ เจาอาวาสจะกลาวเรื่องครอบครัวอบอุน

เสมอ” 

      การดําเนินการในภาพรวมของตําบล โดยมีทุกภาคสวนจํานวน 7 องคกร 22 หนวยปฏิบัติการประกอบดวย 

กลุมสตรี 11 หมูบาน วัดจํานวน 5 แหง โรงเรียน 2 แหง สภาเด็กและเยาวชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย

พัฒนาครอบครัว โรงเรียนผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุ 

      การเปล่ียนแปลงจากผลลัพธท่ีพบดังกลาว ขางตนจะเห็นวาเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับกลไกและระบบ

การขับเคลื่อน สําหรับการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เด็ก มีเปนกรณีแตยังไมไดประเมินดวยตัวชี้วัดเนื่องจากยังอยู

ในระหวางดําเนินการ แตสามารถชี้ใหเห็นไดวามีแนวโนมในการดําเนินการตอเนื่องและขยายผลในแตละหมูบาน

มากข้ึน การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากระบบการคิดเปลี่ยน เริ่มตระหนักมากข้ึนถึงการอยูรวมในครอบครัวท่ีตางตอง

เขาใจในบทบาทของตน และดูแลกันและกัน มีการสื่อสารกัน ใสใจกันในครอบครัว การมีกิจกรรมรวมกันมีมากข้ึน 

ดังพบวามีการรวมกิจกรรมในชุมชนเปนครอบครัวมากข้ึน  

      การเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดจากทุกคนมีเปาหมายรวมกันชัดเจนตามแนวคิดครอบครัวอบอุน และแนวทาง

ครอบครัว 5 ดี เม่ือมีการดําเนินการไปพรอมกันจึงเกิดพลัง และเม่ือทําแลวประจักษในผลลัพธจึงมีความสุข สนุกท่ี

จะทํา ประกอบกับมีการดําเนินการตอเนื่อง และกลุมท่ีดําเนินการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนระยะตอเนื่อง มี

การประชุมสมํ่าเสมอของกรรมการชุดตางๆ  
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      ภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเปนรูปธรรมคือ เด็กๆกลาทักถามผูใหญในชุมชนท่ีรวมกิจกรรม เด็กๆเขารวม

กิจกรรมในชุมชนมากข้ึน เด็กๆสนใจกิจกรรมท่ีจัด ผูใหญใสใจท่ีจะทํากิจกรรมมากจากท่ีเคยกลาววา “คึดงอ” คือ

ไมรูจะทําอยางไรเกรงเด็กๆจะไมสนใจรวมกิจกรรม ผูนําทองท่ี ทองถ่ินนําประเด็นครอบครัวอบอุนเขาสูเวทีท่ี

ประชุมและสนใจรวมกิจกรรมมากข้ึน ทองถ่ินจัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาครอบครัวในปงบ 2564 

7.เครื่องมือท่ีนําใชดังนี้ 

1. คูมืออาสาสมัครครอบครัว 

2. หนังสือความรูสําคัญดานครอบครัว 

3. โปสเตอรครอบครัว 5 ดี 

4.คลิปเก่ียวกับครอบครัวผานเฟสผูนํา ไลนกลุมและไลนชุมชน และเว็บไซตโครงการ   

https://srikai.wixsite.com/home 

5. แบบประเมินครอบครัวอบอุนในวัฒนธรรมอีสานใต 

8.สรุป 

  การดําเนินการในชวง 1 ปท่ีผานมาเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นชัดเจน ชุมชนตําบลเมืองศรีไค มีเปาหมาย

ครอบครัว 5 ดีรวมกัน เกิดองคกร ระบบกลไกในการทํางาน ผลลัพธท่ีเกิดกับเด็ก เยาวชน ชัดเจน คือมีความตื่นตัว 

มีสัมพันธภาพ และผลลัพธตอครอบครัวคือ มีความสนใจในการพัฒนาครอบครัวรวมกัน ดังจะเห็นจากครอบครัว

ตนแบบคือครอบครัวของผูนําในชุมชน ผูนําในเครือขายตางมีกิจกรรมหลังการอบรมในการปรับเปลี่ยนตนเอง เชื่อ

วาระบบกลไกนี้จะมีการดําเนินการตอเนื่องจากการเห็นผลดีท่ีเกิดกับครอบครัว  

 

 

 

 

https://srikai.wixsite.com/home


12 
 

การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย 

       จากการถอดบทเรียนผลการดําเนินงานนําสูการรวมพิจารณายกรางเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเผยแพรองค

ความรูในการดําเนินงานตอไป โดยผานการประชุมพิจารณารวมกันจากหนวยปฏิบัติการท่ีดําเนินการท้ังหมด 20 

หนวยมีบางหนวยคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพท่ีอยูระหวางวางแผนดําเนินการ และผลท่ีไดนําสูการพิจารณา

ความเปนไปไดรวมกันระหวางคณะอนุกรรมการดานครอบครัวตําบลเมืองศรีไค ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอําเภอวารินชําราบ และตัวแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวารินชําราบ 

พัฒนาชุมชนอําเภอวารินชําราบ และตัวแทนสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวแทนผูดูแลงานดานครอบครัวจาก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี ผลการพิจารณารวมกันไดขอสรุปขอเสนอ

เชิงนโยบายจํานวน 11 ขอดังนี้ 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือครอบครัวอบอุนในสังคมสูงวัย  

ขอเสนอ ท่ีมาของขอเสนอจาก

หลักฐานความสําเร็จ 

เสนอใหบุคคล/

องคกรดําเนินการ 

ปจจัยเง่ือนไขเพ่ือการ

ดําเนินการตามขอเสนอ 

1. สงเสริมใหมีกลุมสตรีทํางานดาน

ครอบครัวในรูปแบบเครือขาย 

การทํางานเปน

เครือขายจัดกิจกรรม 

เทศบาล กลุมสตรี 

นโยบาย พชอ 

คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับ

ตําบล(พชต) 

มีงบประมาณและมีการ

พัฒนาศักยภาพ 

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการดาน

ครอบครัวหรือ คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล 

คณะอนุกรรมการดาน

ครอบครัวตําบลศรีไค 

คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับ

อําเภอ 

นโยบาย พชอ พชต 

มีองคประกอบ

คณะกรรมการท่ีพรอม

ขับเคลื่อนงาน 

3. สนับสนุนใหมีสภาเด็ก และ

เยาวชนระดับหมูบาน 

เครือขายสภาเด็ก และ

เยาวชนหมู 4, 5  และ 

8 

เทศบาลและผูนํา

ทองท่ี 

สภาเด็กระดับตําบล 

และระดับหมูบาน 

นโยบาย พชอ พชต 

มีพ่ีเลี้ยงสนับสนุนและมี

เครือขายในหมูบานและ

ระหวางหมูบาน  

มีงบประมาณ  

มีผูนําพรอมสนับสนุน

ตอเนื่อง 
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ขอเสนอ ท่ีมาของขอเสนอจาก

หลักฐานความสําเร็จ 

เสนอใหบุคคล/

องคกรดําเนินการ 

ปจจัยเง่ือนไขเพ่ือการ

ดําเนินการตามขอเสนอ 

4. สนับสนุนใหมีโรงเรียนผูสูงอายุ

นอกหองเรียนสําหรับผูสูงอายุท่ีไม

สะดวกเรียนนอกพ้ืนท่ี เพ่ือ

สนับสนุนการอยูรวมและรวมสราง

ครอบครัวอบอุน 

โรงเรียนผูสูงอายุนอก

หองเรียน 

ผูนําทองท่ี 

อาสาสมัครครอบครัว 

รร ผสอ และ

นักวิชาการ 

นโยบาย พชอ พชต 

มีอาสาสมัครครอบครัว

จิตอาสารวมมือ 

5. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

จากกํานันผูใหญบานเพ่ือการ 

บูรณาการงาน 

ปฏิญญาดานครอบครัว 

และขอตกลงการ

ทํางาน 

นายอําเภอ 

กํานัน ผูใหญบาน 

การบูรณาการในการ

ประชุมสัญจร

ประจําเดือนของกํานัน 

ผูใหญบาน 

6. จัดใหมีอาสาสมัครครอบครัว

เพ่ือรวมทํางานสนับสนุนศูนย

พัฒนาครอบครัว 

อาสาสมัครครอบครัว

ดําเนินการสํารวจและ

คัดเลือกครอบครัว

ดีเดน 

เทศบาล 

นโยบาย พชอ พชต 

พัฒนาศักยภาพ 

7. พัฒนาวัดใหเปนหนวยเรียนรู

ครอบครัวท่ีทันสมัย 

กิจกรรมลานวัดลาน

บาน 

เจาคณะตําบล 

เจาอาวาสวัด และ

คณะกรรมการวัด 

นโยบาย พชอ พชต 

วัดเปดพ้ืนท่ีสําหรับเด็ก

แล ะค รอบ ค รั ว  แ ล ะ

ความสัมพันธวัดกับบาน  

การพัฒนาศักยภาพ

ผูดําเนินการ 

8. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตระดับอําเภอ กําหนดแผน 

นโยบายดานสังคมรวมกัน 

คณะอนุกรรมการดาน

ครอบครัว ดําเนินการ

ดวยการแตงตั้งของ

นายอําเภอ 

นโยบาย พชอ พชต พชต เขมแข็ง 

9. โรงเรียนมีกิจกรรมสนับสนุน

สัมพันธภาพและการเรียนรูบทบาท

ในครอบครัว 

กิจกรรมคายครอบครัว

โรงเรียน โนนชาด 

กิจกรรมสานสัมพันธ

สองวัยโรงเรียนชมุชน

ศรีไค 

 

ผูบริหารโรงเรียน 

และนโยบาย พชอ 

พชต 

โรงเรียนตระหนัก

ความสําคัญการมีสวน

รวมของครอบครัว 
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ขอเสนอ ท่ีมาของขอเสนอจาก

หลักฐานความสําเร็จ 

เสนอใหบุคคล/

องคกรดําเนินการ 

ปจจัยเง่ือนไขเพ่ือการ

ดําเนินการตามขอเสนอ 

10. กลไกการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ 

กลุมคนทํางานดาน

ครอบครัวไดรับการ

พัฒนาอยางเปนระบบ  

เทศบาล ศพค งบประมาณ 

11. ระบบการสื่อสาร  ระบบไลน กลุม เพจ เทศบาล 

 

มีบุคคลากรดานไอที 

 

แนวทางขับเคล่ือนตําบลพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบ 

      จากขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว ไดขอสรุปในการดําเนินงานตอเนื่อง ประกอบดวยประเด็นตางๆดังนี้ 

1. สนับสนุนใหองคกรท่ีพรอมเชน ศูนยพัฒนาครอบครัว กลุมสตรี สภาเด็กและเยาวชน จดทะเบียนเปน

องคกรอิสระ เพ่ือใหสามารถของบดําเนินงานได 

2. ทบทวนและพัฒนาแผนปฏิบัติการของตําบลดานสังคม 

3. พัฒนาหนวยปฏิบัติการใหมีความพรอมในการเปนหนวยสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

4. สนับสนุนใหมีการขอทุนจากองคกรภายนอก และงบประมาณจากเทศบาลตําบลเมืองศรีไคเพ่ือใหมีการ

ดําเนินงานตอเนื่อง 

5. สนับสนุนใหมีการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพในชุมชน 

6. แสวงหาจิตอาสาดานตางๆในชุมชนเพ่ือรวมเปนแกนนําในการขับเคลื่อน 

7. พัฒนาใหเกิดกลุมการออมในเด็กและเยาวชน ในคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

8. พัฒนาศักยภาพและการทํางานตอเนื่องของอาสาสมัครครอบครัว และสภาเด็กและเยาวชนระดับหมูบาน 

9. จัดใหมีการคนหาและเชิดชูเกียรติครอบครัวดีเดนตามแนวทางครอบครัว 5 ดี 
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แนวทางขับเคล่ือนนโยบาย  

       เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกันทุกภาคีเครือขาย การกําหนดแนวทางการรณรงคเปน

แนวทางสําคัญ จึงกําหนดแนวทางรณรงคเปนประเด็นการทํางานดังนี้ 

1.จัดทําขอเสนอ อําเภอครอบครัวอบอุนตนแบบ โดยความรวมมือกับทุกตําบล ผานคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอําเภอวารินชําราบ 

2. รณรงคการเริ่มตนบริหารเวลาครอบครัวรวมกัน  

“30 นาทีตอวันส่ือสารความใสใจสูครอบครัวอบอุน” 

เพียงเราเริ่มตนรวมสรางสรรค สูครอบครัวอบอุน สัมพันธภาพดี พ่ึงพาตนเองได เขาใจบทบาทกันและกัน 

ในหนึ่งวัน  30 นาที เพ่ือส่ือความใสใจหวงใย 30 นาทีเพ่ือการพูดคุย 

ในหนึ่งสัปดาห 3 ช่ัวโมงเพ่ือการเรียนรูรวมกัน และ 3 วันเพ่ือการออกกําลังกายและทานขาวดวยกัน 

ในหนึ่งเดือน 3 วันจิตอาสา 3 วันพัฒนาตน 

 

เริ่มลงมือทํา สมํ่าเสมอ ดวยกิจกรรมท่ีครอบครัวรวมกันเลือก สูวิถีครอบครัวอบอุน 

 

  3. รณรงคสูครอบครัวอบอุนในสังคมสูงวัยดวยกิจกรรมสนับสนุน ครอบครัว 4 อ 2 ส ครอบครัว 4 อ 2 ส 

ประกอบดวย 1.ครอบครัวการออม 2.ครอบครัวออกกําลังกาย 3.ครอบครัวอาหารอินทรีย 4.ครอบครัวอาสาดี 5.

ครอบครัวสื่อสารดี และ 6.ครอบครัวใสใจดูแลดี  

  4. การประเมินผลจากแนวทางการขับเคลื่อนดังกลาว ในเชิงผลลัพธหมายถึง ครอบครัวท่ีมีการออม มีการ

อาสางานดวยการเขารวมธนาคารความดี ธนาคารจิตอาสา และ/หรือ ธนาคารเวลา ครอบครัวมีการออกกําลังกาย

รวมกันอยางนอย 3 วันตอสัปดาห ครอบครัวมีการพูดคุย ใสใจกันสมํ่าเสมอ ครอบครัวมีการเรียนรูรวมกันผาน

กิจกรรมตางๆท้ังเปนรูปแบบและไมเปนรูปแบบ 
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5. การประเมินผลลัพธในเชิงครอบครัวอบอุนในระดับระบบกลไกพ้ืนท่ีตนแบบหมายถึง หมูบาน ตําบล 

อําเภอนั้นๆมีระบบกลไกในการดําเนินการตอเนื่องและมีการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานตอเนื่อง มีการทํางานใน

รูปแบบเครือขาย ไดแก เครือขายระดับหมูบาน ระดับตําบล  

6. การประเมินผลกระบวนการ สูครอบครัวอบอุนในเชิงกิจกรรม ประกอบดวย การประเมินกิจกรรม

ตางๆเชนกิจกรรมการออม กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน การมีกิจกรรมพัฒนาทุกวัยเขาใจและเรียนรูการ

อยูรวมอยางผูกพันเชนกิจกรรมคายครอบครัว คายเด็ก กิจกรรมการสื่อสารเชิงบวก โรงเรียนทักษะชีวิต โรงเรียน

ผูสูงอายุนอกหองเรียน สงเสริมการใชเวลารวมกัน สงเสริมการเรียนรูรวมกัน สงเสริมการออมในครอบครัว 

สงเสริมการทํางานบานรวมกัน สงเสริมการเลนรวมกัน สงเสริมการทํางานจิตอาสารวมกัน สงเสริมวันเด็กๆ

ทําอาหารใหผูใหญในครอบครัว สงเสริมการทํางานรวมกันของเครือขายเปนตน 

ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือเปนระบบกลไกในการดําเนินการมี 3 ดานคือ หลากระบบ หลายกลไก ทันสมัยพัฒนา

ศักยภาพ 7 ระบบ 4 กลไก 1 สงเสริม 

1. จัดใหมีระบบ/องคกร ขับเคล่ือนงานดานครอบครัวในชุมชน/หมูบาน ประกอบดวย 1.1 ศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนเพ่ือเปนองคกรกลางในการขับเคลื่อนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1.2 สภาเด็ก

และเยาวชนระดับหมูบานถือเปนระบบสําคัญในการเชื่อมโยงการทํางานในระดับตําบล และยังเปน

ประโยชนตอการเปนเครือขายในการพัฒนา 1.3 ระบบขอมูลสนับสนุนการทํางานดานครอบครัวเปน

ระบบท่ีมีการประมวลผลเพ่ือใหสะดวกในการนําใชขอมูลในการวางแผน 1.4 ระบบสื่อสารท่ีเขาถึงทุกกลุม

วัยในระดับตําบลเชนระบบไลน ระบบสื่อบุคคล 1.5 วัดเปนแหลงเรียนรูครอบครัวท่ีทันสมัยท่ีทุกคนใน

ครอบครัวสามารถเขาถึง เชนวัดจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงการเขารวมกิจกรรมของทุกวัย  1.6 สถานศึกษาใน

ตําบลมีกิจกรรมสนับสนุนสัมพันธภาพและการเรียนรูบทบาทในครอบครัว 1.7 ระบบการจัดทําแผนรวม

ในดานครอบครัวของอําเภอ  

2. จัดใหมีกลไกขับเคล่ือนงานดานครอบครัวในชุมชน/หมูบาน ประกอบดวย 1.1 คณะอนุกรรมการดาน

ครอบครัวหรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลท่ีมีองคประกอบคณะกรรมการจากภาค

ประชาชน เอกชน นักวิชาการ และภาครัฐ 1.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานครอบครัวระดับตําบล

ประกอบดวยกํานัน ผูใหญบานในตําบล 1.3 กลุมสตรีประกอบดวยประธานกลุมสตรีจากแตละหมูบาน 

1.4 อาสาสมัครครอบครัว ประกอบดวยประธานอาสาสมัครครอบครัวจากแตละหมูบาน  
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3. จัดใหมีการสงเสริมพัฒนาแนวคิด และศักยภาพจําเปนสําหรับผูทํางานดานครอบครัว ประกอบดวย

การจัดอบรม สนับสนุนเครื่องมือในการทํางานดานครอบครัวในทุกกลุมอยางตอเนื่อง ในหัวขอท่ีจําเปน

ตางๆเพ่ือใหมีองคความรู และมีทักษะจําเปนในการทํางานดานครอบครัว 

ปจจัยเง่ือนไขในการดําเนินการสูการเปนอําเภอครอบครัวอบอุน อําเภอครอบครัวอบอุนตนแบบจะเกิดไดหาก

ทุกตําบลมีศักยภาพเพียงพอ 

1. การมีระบบเชื่อมโยงในระดับอําเภอ ตําบล หมูบาน  ในรูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบล หรือในรูปแบบคณะกรรมการกลุมสตรีระดับตําบลเปนตน 

2. การมีแผนท้ังระยะสั้นระยะยาว ของตําบลทําใหเห็นความสําเร็จเปนระยะเกิดแรงบันดาลใจในการ

พัฒนางานตอเนื่อง และพัฒนาอยางมีทิศทาง 

3. การมีฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน การจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบทําใหเกิดความม่ันใจในการ

ดําเนินงาน และสามารถคาดการณสถานการณได 

4. การมีระบบเรียนรูพัฒนาศักยภาพท่ีตอเนื่อง ในรูปแบบโรงเรียนพัฒนาศักยภาพจะทําใหเห็นเนื้อหา 

ทักษะท่ีจําเปนสําคัญในการพัฒนาแตละกลุมเปาหมาย 

การดําเนินการสูการเปนตําบลครอบครัวอบอุน จากการถอดบทเรียนจะเห็นวาการพัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัว

อบอุนตนแบบนั้นมีหลากหลายระบบกลไกในการรวมทํางาน เพ่ือใหเกิดการทํางานตอเนื่องมีขอเสนอแนว

ทางการดําเนินงานตอเนื่องดังนี้ 

1. จัดใหมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือเปนองคกรเชื่อมโยงขับเคลื่อนงานดานครอบครัวในตําบล 

2. สงเสริมใหมีกลุมสตรีจัดตั้งเปนองคกรอิสระ เพ่ือแสวงหางบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม

เพ่ือลูกหลานในรูปแบบโรงเรียน และรูปแบบอ่ืนๆตอเนื่อง 

3. สงเสริมใหเด็กเยาวชนในหมูบานรวมกลุมทํากิจกรรมในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนระดับหมูบาน

เปนการสรางโอกาสในการเรียนรูผานการทํางานดวยตนเองของเด็กและเยาวชน 

4. สนับสนุนวัดพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีเปดการเรียนรูท่ีทันสมัย และเขาถึงงายเปนมิตรกับครอบครัว ทุกเพศ

ทุกวัย เพ่ือใหเปดเปนพ้ืนท่ีกลางในการทํากิจกรรมท่ีเสริมสรางความใสใจดูแลกันในครอบครัวเชน 

การดูแลผูสูงวัยในการไปรวมกิจกรรมทางศาสนา และเด็ก เยาวชนไดรับโอกาสในการถายทอดภูมิ

ปญญา วัฒนธรรมประเพณีจากการไปรวมกิจกรรม 
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5. สงเสริมสถานศึกษา หรือรูปแบบการศึกษานอกระบบจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในการ

พัฒนาสรางสัมพันธภาพ ระหวางสมาชิกในครอบครัวเพ่ือเปนรากฐานม่ันคงของครอบครัว เชนการ

จัดคายครอบครัว การจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวาสองวัย เปนตน 

6. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในตําบล รณรงคการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม การดูแลพัฒนาการ

เด็กตั้งแตในครรภ การตั้งครรภคุณภาพ การดูแลแมวัยใส 

7. จัดทําฐานขอมูลดานครอบครัวเพ่ือวางแผนการปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือครอบครัวอบอุน 

และพัฒนาใหมีพ้ืนท่ีเรียนรูสําหรับครอบครัวท้ังเชิงกายภาพและเชิงกิจกรรม 

8. การวางแผนเพ่ือเชื่อมโยงบูรณาการแผนในระดับหมูบาน โดยจัดประชุมรวมในแตละหมูบานรวมกับ

ผูนําคณะกรรมการหมูบานเพ่ือวางแผนตอเนื่องในกิจกรรมของหมูบาน 

สรุป จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะอนุกรรมการและผูเก่ียวของจะพบวา การดําเนินงานดานครอบครัว 

จะตองดําเนินการพรอมกันในรูปแบบเครือขาย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูไปพรอมๆกัน ของสมาชิกในครอบครัวจึงจะ

เห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน และพ้ืนท่ีการเรียนรูท้ังเชิงกายภาพ และเชิงกิจกรรมมีความจําเปนตอการเรียนรู

รวมกันของครอบครัว 


