สรุปการลงพืน้ ที่ตดิ ตามสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ เทศบาลตาบลหาดอาษา อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหาดอาษา กล่าวต้อนรับ นายไพทูล
หาญประกาศ ปลัดเทศบาลตาบลหาดอาษา เกริ่ นนาก่อนนาเสนอบริ บทพื้นที่ตาบลหาดอาษา โครงสร้าง การ
บริ หารจัดการกองทุนฯ และภาพรวมการพัฒนาศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนพิการและผูส้ ูงอายุว่า เป้าหมายการ
ดาเนินงานคือ ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และประชาชนในพื้นที่อยูด่ ีมีสุข มีสุขภาพที่ดี
นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ และ คุณทัศนีย์
ญาณะ มูลนิธิสถาบันวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ ดังนี้
(1) เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมในหลักการและแนวทางพัฒนาศูนย์ตน้ แบบดูแลเด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุและคนพิการ
โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ กับกรรมการกองทุน ผูบ้ ริ หาร
เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบศูนย์และแกนนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย (2) เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อติดตาม
ประเมิน เสริ มพลังการพัฒนาศูนย์ตน้ แบบดูแลเด็กเล็ก ผูส้ ูงอายุและคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ
นางนลินรั ตน์ ภูริศิริพฒ
ั น์ นาเสนอบริ บทพื้นที่ตาบลหาดอาษา โครงสร้าง การบริ หารจัดการ
กองทุนฯ และภาพรวมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนพิการและผูส้ ูงอายุ (ที่มา แนวคิด
การบริ หารจัดการ กิจกรรม)
บริบทพื้นที่ตาบลหาดอาษา มีพ้นื ที่ 36.34 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดจานวน 6,668 คน
ชาย 3,208 คน หญิง 3,460 คน จานวน 2,385 ครัวเรื อน (จานวน 10 ชุมชน)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลตลุก อาเภอสรรพยา ตาบลเสือโฮก อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลโพนางดาออก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลเขาแก้ว อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ตาบลหนองหม้อ อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ าเจ้าพระยา
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทัว่ ไป ค้าขาย รับราชการ และเลี้ยงสัตว์
นับถือศาสนาพุทธเป็ นส่วนใหญ่ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหาดอาษา ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนชนบท มีสภาพ
เป็ นที่ราบลุ่มบนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี ประชาชนมีการดาเนินชีวติ แบบเรี ยบ
ง่าย ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั ดีงานถือปฏิบตั ิ เช่น พิธีรดน้ าดาหัวผูส้ ูงอายุ
เทศธรรมมหาชาติ ประเพณี แข่งเรื อ ประเพณี แห่เทียนจานาพรรษา ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์
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สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้ าหมาย ตาบลหาดอาษามีประชากรผูส้ ูงอายุจานวน 1,325 คน (ร้อยละ
19.93) โดยผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นภาวะพึ่งพิง จาแนกเป็ นประเภทติดเตียงที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา จานวน 42 คน (ร้อยละ 3.17) และติดบ้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน แต่ตอ้ งมีคน
ดูแลช่วยเหลือ จานวน 256 คน (ร้อยละ 19.26) นอกจากนี้ ผลการสารวจยังพบว่า มีคนพิการ ทุกประเภท
รวมทั้งสิ้น จานวน 286 คน (ร้อยละ 4.30)
โครงสร้ างและกลไกการจัดการกองทุน
เทศบาลตาบลหาดอาษาได้จดั ตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น / พื้นที่ เทศบาลตาบลหาดอาษา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การบริ หารงานของคณะ
กรรมการบริ หารกองทุนฯ (พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ) คณะอนุกรรมการ (พิจารณากลัน่ กรองโครงการ
เบื้องต้น)
งบประมาณ การสมทบเงินเข้ากองทุน ฯ ปฏิบตั ิตามประกาศฉบับใหม่ คือ สมทบตามสัดส่วนหรื อ
ขนาดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ไม่นอ้ ยกว่าอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาหรับเทศบาลตาบลหาดอาษา สมทบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์
เพื่อเป็ นศูนย์กลางการประสานงานและดาเนินงานจัดบริ การ
สวัสดิการรู ปแบบต่างๆให้แก่ คนพิการ ผูส้ ูงอายุและผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมในเขตชุมชนเทศบาลตาบล
หาดอาษา เพื่อให้ประชาชนในชุมชนตาบลหาดอาษาได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ ด้าน
สังคม และอาชีพ หรื อประโยชน์อื่นๆตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 หรื ออาจหมายร่ วมถึงกฎหมายฉบับอื่นๆ
ที่สอดคล้องกัน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วย วัด เทศบาล โรงเรี ยน โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ตัวแทนผูส้ ูงอายุ /คนพิการ
กิจกรรมภายในศูนย์ฯ
1) ให้บริ การตรวจสุขภาพผูส้ ูงอายุเบื้องต้น ตรวจวัดความดัน เบาหวาน
2) ให้บริ การนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพผูส้ ูงอายุ
3) คลินิกรับปรึ กษาปัญหาคลายเครี ยด แก้ปัญหาสุขภาพจิตแก่ผสู ้ ูงอายุ
4) กิจกรรมออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
5) กิจกรรมฝึ กอาชีพให้แก่ผสู ้ ูงอายุ
6) กิจกรรมนันทนาการเพื่อผูส้ ูงอายุ
7) อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ ดูแลประจาศูนย์และนอกศูนย์
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โครงการสาคัญที่มแี ผนจะดาเนินการ ในปี งบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการสร้างเสริ มสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ หมู่ที่ 1-9 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการเยีย่ มแม่ดูแลลูก โครงการกีฬาเพื่อ
สุขภาพและต้านยาเสพติด ชมรมกีฬาศรี มงคล โครงการส่งเสริ มป้องกันฟันผุในเด็ก WBC เด็กศูนย์พฒั นา
เด็ก โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ
ความท้ าทาย
- โครงการพัฒนาข้อมูลผูส้ ูงอายุ (การพัฒนาโปรแกรม)
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อผส.
- โครงการจัดระบบเยีย่ มบ้านเชิงรุ กผูส้ ูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง
- โครงการจัดการสภาพแวดล้อมของผูส้ ูงอายุ
- โครงการดูแลผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย
- การบริ หารกองทุนฯด้วยระเบียบปฏิบตั ิใหม่
แบ่ง 3 กลุ่ม ลงพื้นที่เรี ยนรู ้
- ศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุในชุมชน วัดพระยาแกรก
- ศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ วัดศรี มงคล
- ศูนย์แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่ ละกลุ่มทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ และนาเสนอ สรุ ปดังนี ้
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ วัดศรีมงคล นาเสนอโดย จอ. โกศล ภาคศิริ ปลัดอบต.ไร่ พัฒนา
แกนนาศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ วัดศรี มงคล
นายวิรัตน์ มากลัน ประธานศูนย์ฟ้ื นฟูฯ (วัดศรี มงคล)
นางปภากร อินทร์สนิท ประธาน อสม. ตาบลหาดอาษา
นางอุไร ศรี รักษา เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฟ้ื นฟูฯ (วัดศรี มงคล)
ความประทับใจ
1. จิตอาสา ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
2. ความศรัทธาของประชาชน มีความอดทน
3. พลังของประชาชนในการจัดตั้งกลุ่ม
4. มีเงินที่ไหน “บรรลัยที่นนั่ ” ศูนย์มีแนวคิดไม่ใช้เงินเป็ นตัวตั้ง
5. การมีส่วนร่ วมของทุกส่วน เช่น อสม. แรงงาน กศน. ฯลฯ
6. มีการวางแผน มีการแบ่งงานกันทา ใช้ความเชื่อใจกัน
7. มีศูนย์รวมใจของชาวบ้าน “หลวงพ่อหิน”
8. มีความซื่อสัตย์ ลงมือทาจริ ง
9. มีขอ้ มูลที่ชดั เจน
10. การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ
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ต้นแบบที่สามารถกลับไปทาให้ได้
ตาบล
ประเด็นที่จะกลับไปทาให้ได้
อบต.ไร่ พฒั นา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ความอดทน ความเสียสละ
อบต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
ความเป็ นจิตอาสา
อบต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เริ่ มต้นรวมกลุ่มชมรมผูส้ ูงอายุ
อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
กลุ่มผูส้ ูงอายุที่เข้มแข็ง
ทต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
กิจกรรมชมรมเพลงฉ่อย
อบต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ความร่ วมมือ ความเข้มแข็งของกลุ่ม
ประเด็นชวนคิด
 จิตอาสาในตาบลคุณมีหรื อไม่?
 เครื อข่ายที่จะให้ความร่ วมมือมีใครบ้าง?
 ทาอย่างไรให้เครื อข่ายจิตอาสาเข้ามาร่ วมมือกับเรา (ท้องถิน่ ) ได้?
 เริ่ มเมื่อไหร่ ?
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ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่ งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน วัดพระยาแกรก
นาเสนอโดย นางสาวสายทอง อินทรศักดิ์ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนตาบลเขาทอง
ที่มา เดิมเป็ นลานตากข้าวของชาวบ้าน ปรับมาเป็ นศาลาผูส้ ูงอายุ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) ในการพัฒนาศูนย์ฯ
แกนนาศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริ มอาชีพผูส้ ูงอายุในชุมชน วัดพระยาแกรก
นางสมคิด จ้อยปาน ประธานศูนย์ฟ้ื นฟูฯ (วัดพระยาแกรก)
นายลมัย เพ็ชรทอง ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ
ภาคีเครื อข่าย
ภายในชุมชน ได้แก่ อสม. รพ.สต. หมอน้อย (ช่วยดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น/ผูช้ ่วยรพ.สต. ชมรม
ผูส้ ูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูส้ ูงอายุ (อผส.) ทุกหมู่บา้ น)
ภายนอกชุมชน ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (ฝึ กนวด ฝึ กอาชีพ) กศน. (ต่อยอด
นวด อาชีพ) วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ฝี มือแรงงานจังหวัด ศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 9
กิจกรรม
- นวด
- กลุ่มอาชีพ เช่น ทาขนม ทาไม้กวาด
- เยีย่ มผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยในชุมชนโดยหมอน้อยและพยาบาล
- ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย ผูส้ ูงอายุ
- กิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ (เดือนละ 1 ครั้ง) เช่น ตรวจสุขภาพ ออกกาลังกาย กิจกรรมนันทนาการ
- ร่ วมงานพิธีการต่างๆ ได้แก่ ถวายพระพร วันแม่ วันพ่อ
- ร่ วมงานประเพณี ได้แก่ สงกรานต์ เข้าพรรษา
- กองทุนวันละบาท (ผูส้ ูงอายุ รัฐบาล เทศบาล)
งบประมาณสนับสนุน
- ศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 9 ส่งเสริ มอาชีพ (น้ ายาล้างจาน ยานวด ยาดม ขนมไทย น้ าพริ ก น้ าเต้าหู)้
ฝึ กสอนนวดแผนไทย
- สปสช. สร้างนวตกรรมฟื้ นฟูสุขภาพ (ยางยืด ไม้นวด กะลา ชักลอกป้องกันไหล่ติด จักรยาน ยางรถ
สร้างชีวิตใหม่ กระแตเวียน)
- กองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างอาชีพ (ไม้กวาด ทองม้วน)
- วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ฝึ กการทาอาชีพ (ขนม ถัว่ กรอบแก้ว ฯลฯ)
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สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
1. ชุมชนเข้มแข็ง
2. ความสามัคคี ร่ วมมือ
3. มีอาชีพ มีรายได้
4. สุขภาพแข็งแรง
5. มีเครื อข่ายความร่ วมมือ การทางานที่ดี
6. มีการวางแผนในอนาคต (มีการออมทรัพย์/กองทุนสวัสดิการ)
ศูนย์แพทย์แผนไทยและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
นาเสนอโดย นายกรวิชญ์ ศิริบรรณ์ นักบริ หารงานการศึกษา องค์ การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง
ที่มาของกลุ่มเริ่ มต้นจาก เทศบาลจัดอบรมนวดแผนไทย ในปี 2553 มีการจัดตั้งกลุ่มนวดแผนไทย
(ทั้งตาบล) จานวน 30 คน ต่อมา (ปี 2554) สมาชิกเริ่ มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันภายในกลุ่ม จึงแยกตัวออกมา
เช่าที่บริ เวณถนนสายเอเชีย จัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรี พฒั นา มีสมาชิกจานวน 5 คน รวมทั้งผูส้ ูงอายุดว้ ย
ดาเนินการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ปี 2556 เนื่องจากสถานที่อยูไ่ กลเดินทางไม่สะดวก จึงจัดตั้งศูนย์ฯ
ที่บา้ นนางกาไร มีจู กลุ่มอาชีพสตรี พฒั นา นวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ ปี 2558 มีจานวนสมาชิก 16 คน
กิจกรรมของศูนย์ฯ
- นวด
- แพทย์ทางเลือก
- ทาดอกไม้
- สีขา้ วกล้อง
- น้ ามันคลายเส้น
- ซองคอธัญพืช
- ประคบสมุนไพร
- น้ าสมุนไพร
แกนนาศูนย์แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นางกาไร มีจู ประธานศูนย์แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความครอบคลุมบริ การ
- ตาบลหาดอาษา หมู่ 3, 4, 5 (80%)
- ตาบลอื่นๆ ภายในจังหวัดชัยนาท เช่น โพนางดา
- นอกพื้นที่ เช่น ศูนย์ Honda ชัยนาท
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งบประมาณสนับสนุน
ฝึ กอบรม - แรงงานจังหวัด กศน. พมจ.
สิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่เรี ยนรู ้
1. แกนนาศูนย์มีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
2. การพึ่งตนเอง
3. การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
4. การบริ หารจัดการ (คน วัสดุอุปกรณ์ รายได้ รายจ่าย)
การนาไปใช้ประโยชน์
1. การขยายภาคีเครื อข่าย
2. การดูแลตนเอง
3. ต้นแบบศูนย์ดูแล
4. การบริ หารจัดการศูนย์ฯ
5. อบต. เขาทอง - พัฒนาการเข้าถึงบริ การของคนในชุมชน (รวมพลกลุ่มคนนวดแผนไทย)
6. อบต. ดงขวาง ถอดบทเรี ยนศูนย์เด็กเล็กและต่อยอดการทางาน และพัฒนาศูนย์ผสู ้ ูงอายุ
โอกาสพัฒนาของศูนย์ฯ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรม
2. การจัดการสถานที่เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และศึกษาดูงาน เช่น จัดด้านในอาคาร
3. วัสดุอุปกรณ์ เช่น ปรับปรุ งราวกะลาให้สามารถใช้งานได้จริ ง มีตวั อย่างสมุนไพร
4. งบประมาณปรับปรุ งศูนย์ฯ จากกองทุนบทบาทสตรี
ข้อจากัดของศูนย์ฯ
1. ขาดงบประมาณสนับสนุน
2. กฎ ระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง
3. การจัดการพื้นที่สาหรับการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การดาเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์ตน้ แบบฯ
 ศูนย์ผ้สู ูงอายุเขาทอง อบต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นาเสนอโดย นางสาว
สายทอง อินทรศักดิ์ รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลเขาทอง
 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ อบต.ป่ ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร นาเสนอโดย
นายสมพร เล็กอุทยั พานิช ปลัดอบต. ป่ ามะคาบ
 ศูนย์เด็กเล็ก อบต. ดงขวาง อ.หนองขาหยัง่ จ.อุทยั ธานี นาเสนอโดย นางสาวทยากร
ทองคาดี ปลัดอบต. ดงขวาง
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องค์การบริหารส่ วนตาบลเขาทอง อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
นาเสนอโดย นางสาวสายทอง อินทรศักดิ์ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนตาบลเขาทอง และ
นางศศิธร มารั ตน์ พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ผ้สู ูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตนครสวรรค์
บริบทพื้นที่ตาบลเขาทอง เป็ นชุมชนเก่าแก่ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอตั ลักษณ์เป็ นของตนเอง บ้านที่
อยูอ่ าศัยสามารถเดินเชื่อมถึงกันได้ บ้านของพ่อแม่เมื่อลูกออกเรื อนไปจะต่อชานออกไปปลูกติดต่อกันกับ
บ้านของพ่อแม่ คนในชุมชนยังมีความผูกพันแน่นแฟ้น มีเพลงพื้นบ้าน “ราชี้บท” ประเพณี การจับข้อมือสาว

ตาบลเขาทองเป็ นตาบลขนาดใหญ่
มีจานวนประชากร 7,449 คน
ประกอบด้วย 12 หมู่บา้ น
จากแผนภาพหมู่บา้ นจะเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
ทางกายภาพของทุกหมู่บา้ น

สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้ าหมาย ตาบลเขาทอง
มีประชากรที่เป็ นผูส้ ูงอายุ จานวน 1,446 คน (ร้อย
ละ 19.41) และมีผสู ้ ูงอายุที่เจ็บป่ วยในจานวน
ประชากรผูส้ ูงอายุ ของตาบลเขาทองเพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
(เมื่อก่อนนี้ผสู ้ ูงอายุไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
ปัจจุบนั ผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ เริ่ มมีโรคเรื้ อรัง)
ทาให้เห็นความสาคัญของปัญหาผูส้ ูงอายุที่มีโรค
เรื้ อรัง ผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งดูแลกันเองตามลาพังในตาบล
และผูส้ ูงอายุที่อยูค่ นเดียวตามลาพัง จึงทาให้เกิด
ศูนย์ผสู ้ ูงอายุข้ ึน อีกทั้งเพื่อรองรับการศึกษา วิจยั
และบริ การวิชาการของมหาวิทยาลัย
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ศูนย์ผ้สู ูงอายุเขาทอง เป็ นโครงสร้างหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิ ดอย่าง
เป็ นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 มีการบริ หารงาน โดยภาคีเครื อข่ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการดูแลผูส้ ูงอายุ ประกอบด้วย วัด อบต. มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรี ยน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) คหบดี ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการบริ หารศูนย์ผสู ้ ูงอายุมีท้งั หมด
29 ท่าน อาทิเช่น ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ประธาน
อสม. มีคณะกรรมการที่ปรึ กษา 5 ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน ประธานบริ หารศูนย์ ฯ คือ ท่านนายก อบต. เขา
ทอง รองประธานบริ หารศูนย์ ฯ คือท่าน สจ. และประธานสภาวัฒนะธรรม พระครู นิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาส
วัดเขาทอง รองเจ้าคณะอาเภอพยุหะคีรี ที่ปรึ กษาศูนย์ผสู ้ ูงอายุเขาทอง
การดาเนินงานของศูนย์ผสู ้ ูงอายุเขาทอง มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน สรุ ปและ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ การบริ หารจัดการ การบริ การ อาทิเช่น การลงเยีย่ มบ้านผูส้ ูงอายุ การ
ปรับสภาพแวดล้อมบ้านผูส้ ูงอายุ โดยพิจารณาตามความจาเป็ นและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ
อยูอ่ าศัย พฤติกรรมการกิน การอยู่ และการใช้ชีวิต สะอาดและถูกสุขอนามัย มีการประชาคมหมู่บา้ น เพื่อให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ ร่ วมทาและร่ วมลงทุน โดยคณะกรรมการลงขันการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
ชุมชนร่ วมบริ จาคเงินและวัสดุอุปกรณ์ค่าก่อสร้าง
งบประมาณบริ หารศูนย์ผสู ้ ูงอายุเขาทองมีงบประมาณ 3 ส่วน คือ
1. งบประมาณบริ หารภายในศูนย์ผสู ้ ูงอายุ โดยการทอดผ้าป่ าสามัคคีในตาบลเขาทอง ได้เงินจานวน
350,000 บาท นามาใช้จ่ายในการบริ หารงานภายในศูนย์ผสู ้ ูงอายุ รายรับ - รายจ่าย ทัว่ ไป
2. งบประมาณในการให้บริ การผูส้ ูงอายุในตาบลได้จากการเขียนโครงการของบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่
3. งบกองทุนเพื่อปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยให้ผสู ้ ูงอายุ ได้จากการบริ จาคและการทาประชาคมของแต่ละ
หมู่บา้ นเพื่อผูส้ ูงอายุ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ผสู ้ ูงอายุ (1) เพื่อให้ผสู ้ ูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม (2) ผูส้ ูงอายุมี
โอกาสเข้าถึงระบบสุขภาพมากที่สุด (3) ลดปัญหาภาวะพึ่งพิงให้มากที่สุด
การดาเนินงานที่ผา่ นมา ได้แก่ โครงการเยีย่ มบ้ านผู้สูงอายุติดบ้ านมีอายุตั้งแต่ 85 ปี ขึน้ ไปและ
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในชุมชน เยีย่ มบ้านผูส้ ูงอายุต้งั แต่ 85 ปี ขึ้นไปและผูด้ อ้ ยโอกาส เนื่องจากผูส้ ูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทีมเยีย่ ม สหสาขา ประกอบด้วย พยาบาล นักกายภาพบาบัด เภสัช สถาบัน
อาศรมศิลป์ ดูสภาพแวดล้อม ซึ่งการเยีย่ มบ้านไม่ใช่แต่ลงไปเยีย่ ม วัดความดัน แต่มกี ิจกรรมต่างๆ เช่น ตัด
เล็บ สระผม ร้องราทาเพลง คือทาอย่างไรให้ผสู ้ ูงอายุหวั เราะได้ เหมือนกับเราได้ไปเติมน้ า เปรี ยบเหมือน
ต้นไม้ได้รับน้ าแล้วจะสดชื่น นอกจากนี้ หลวงน้า (พระครู นิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง) ลงไปเยีย่ ม
ด้วย กรณี ที่ผสู ้ ูงอายุไปวัดไม่ได้และยากจะพบท่าน
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โครงการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย แบบประคับประคองในตาบลเขาทอง (Palliative care)
เป็ น
รู ปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถเผชิญกับ
ความเจ็บป่ วย ผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด ซึ่งมิใช่เป็ นเพียง
อาการของความผิดปกติของร่ างกายเท่านั้น แต่เป็ นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผูป้ ่ วยด้วย
รวมทั้งการให้คาแนะนาต่อญาติหรื อผูด้ ูแลผูป้ ่ วยในการเตรี ยม พร้อมที่จะรับมือกับสภาพ ความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามบริ บทของปัจเจกบุคคลเท่าที่จะทาได้ใน
เวลาที่เหลืออยู่ ตลอดจนให้การดูแลญาติหลังจากการเสียชีวิต (Bereavement Care) ด้วย โดยออกเยีย่ มดูแลที่
บ้านของผูป้ ่ วยและได้ขยายการดูแลจากผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายไปยังผูส้ ูงอายุที่ป่วย ติดเตียง ผูป้ ่ วยโรคร้ายแรง
และผูส้ ูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้ อรัง เพื่อให้มีความทุกข์นอ้ ยลงจากการสารวจและการแจ้งของ อสม. และ
ได้รับการเยีย่ มทั้งหมดจานวน 71 ราย ทุกรายได้รับการเยีย่ ม 4 – 5 ครั้ง เป็ นการเยีย่ มผูด้ ูแลด้วย
โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพผู้สูงวัย จิตสดใส ร่ างกายแข็งแรง จากการดาเนินการโครงการเยีย่ ม
บ้านทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของวัยผูส้ ูงอายุกลุ่มประเภทติดบ้านที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
สมควรแก่อตั ภาพแต่ไม่มีโอกาสได้ทากิจกรรมร่ วมกันกับผูส้ ูงอายุในวัยเดียวกัน เพื่อให้เกิดการสร้างเสริ ม
สุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่ วมและผูส้ ูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็ นการส่งเสริ มและช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุให้สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความสุข ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจทากิจกรรมทุก
วันพุธ และทุกวันพระที่วดั
การมีส่วนร่ วมในการช่ วยเหลือฟื ้ นฟูผ้ปู ่ วยในชุมชน ตัวอย่างเช่น วัยรุ่ นพิการเกิดอุบตั ิเหตุแล้วไม่ทา
อะไร นอนอยูบ่ า้ น แม่อายุ 70 กว่าปี ต้องป้อนข้าว ป้อนน้ า นอนรอกิน ขณะที่ลงเยีย่ มถามผูป้ ่ วยว่าถ้าแม่เป็ น
อะไรไปจะทาอย่างไร ผูป้ ่ วยบอกว่าจะกลั้นใจตาย เพราะไม่มีแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่ case นี้สามารถฟื้ นฟู
ได้ แพทย์แผนไทยลงไปด้วย ประสานอบต.จัดรถรับ-ส่งช่วยเหลือฟื้ นฟู จากเดิมที่เดินไม่ได้ ฟื้ นฟูจนสามาร
กินข้าวเองได้ ลุกนัง่ เองได้ นอกจากนี้ ปรับปรุ งบ้าน เช่น ปรับปรุ งห้องข้างล่างให้สามารถอยูไ่ ด้ ปรับปรุ ง
ทางลาด เป็ นต้น
การมีส่วนร่ วมในการช่ วยเหลือปรั บปรุ งบ้ านผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อคณะกรรมการลงความเห็นใน
การปรับปรุ งบ้านผูส้ ูงอายุ มีการแจ้งผูใ้ หญ่บา้ น มีกระบวนการประชาคม และทดสอบการปรับปรุ งบ้าน
โดยสังเกตพฤติกรรมการอยูก่ ารกินของผูส้ ูงอายุ ตัวอย่างเช่น ผูส้ ูงอายุที่ตามองไม่เห็น เดินไปมาภายในบ้าน
โดยอาศัยการนับร่ องไม้ ขับถ่ายลงตามร่ องไม้ ถ้าสร้างบ้านและเปลี่ยนพื้นบ้านใหม่ ผูส้ ูงอายุจะไปไม่ถูก
กรณีน้ ี ยงั คงสภาพพื้นบ้านเหมือนเดิม เพื่อให้คุณยายขับถ่ายปกติ แต่ถกู สุขลักษณะ สถาบันอาศรมศิลป์ ปรับ
สภาพบ้านโดยการทาโถส้วมอยูใ่ ต้ร่องไม้ ทาถังรับด้านล่าง คุณยายยังคงคลานไปนัง่ ขับถ่ายที่ร่องไม้
เหมือนเดิมแต่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าแต่ละคนเราอยากทาอะไรให้ เค้าแล้วสามารถทาได้ ต้องดูการใช้
ชีวิตของเค้าด้วย ปัจจุบนั ดาเนินการไปแล้ว 10 หลัง
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จิตอาสาพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริ มาณขยะที่จะต้องกาจัดในชุมชน ฝึ กฝนเรี ยนรู ้การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมคัดขยะทุกวันศุกร์ เว้นศุกร์ ชุมชนคัดขยะมา
ส่งที่ศูนย์ผสู ้ ูงอายุ อสม. หมุนเวียนการคัดขยะ นาไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายภายในศูนย์
ผลงานของศูนย์ผ้สู ูงอายุ
1. ใช้เป็ นรู ปแบบในการดูแลผูส้ ูงอายุของตาบลเขาทองเป็ นระยะเวลา 3 ปี
2. เป็ นพื้นที่ตน้ แบบศูนย์ผสู ้ ูงอายุและนาองค์ความรู ้ไปเผยแพรในชุมชนต่างๆ ของ 5 จังหวัดเขต
ภาคกลางตอนบน (ชัยนาท อุทยั ธานี พิจิตร กาแพงเพชรนครสวรรค์)
3. เป็ นแหล่งศึกษาดูงานและได้รับการเสนอผ่านสื่อสาธารณะ ได้แก่
- นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครสวรรค์
- นักศึกษาคณะสาธารณสุข ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จานวน 3 รุ่ น
- ให้สมั ภาษณ์ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ เรื่ องการดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
- สปสช. นาเสนอการดูแลผูส้ ูงอายุผา่ นรายการเกษตรโลก เกษตรเรา ทาง ช่อง 3 family
องค์การบริหารส่ วนตาบล ป่ ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร
นาเสนอโดย นายสมพร เล็กอุทัยพานิช ปลัดอบต. ป่ ามะคาบ และ
นางหทัยกาญจน์ พานเงิน ผู้ใหญ่ บ้านและ อพมก.
บริบทพื้นที่ตาบลป่ ามะคาบ มีพ้นื ที่ 82 ตารางกิโลกเมตร มี 14 หมู่บา้ น มีประชากรประมาณ 8,400
คน
สถานการณ์ปัญหาของกลุ่มเป้ าหมาย ผูส้ ูงอายุประมาณ 1,200 คน มีผสู ้ ูงอายุและเป็ นคนไข้ติดบ้าน
ติดเตียงประมาณ 150 คน คนพิการจานวน 211 คน ส่วนใหญ่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 110
คน ซึ่งจะอยูแ่ ต่ที่บา้ นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตอ้ งมีญาติคอยช่วยเหลือ อบต. จึงต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายนี้ให้สามารถดารงชีวิตได้เหมือนคนปกติทวั่ ไป โดยให้กาลังใจ พัฒนาและฟื้ นฟู
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้บา้ ง สร้างสังคมให้มีความเอื้ออาทรต่อกัน
ศูนย์เด็กเล็ก มีเด็ก จานวน 127 คน มีโครงการดูแลเด็ก ทั้งภายในศูนย์และนอกศูนย์
รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลผูด้ ูแลเด็กเล็กดีเด่นระดับอาเภอ ประจาปี 2550 จากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
- รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยูย่ อดเยีย่ ม ประจาปี 2555 จากสสจ. พิจิตร
- รางวัลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กปลอดโรค จากกรมอนามัย ประจาปี 2555
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โครงการที่ดาเนินงาน มี 2 โครงการ ดังนี้
โครงการเยีย่ มบ้ านส่ งเสริ มสุขภาพ ดูแลสุขภาพช่ องปาก ศูนย์เด็กเล็ก
เริ่ มต้นเมื่อปี 2554 สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินศูนย์เด็กเล็ก พบว่าเด็กฟันผุเป็ นจานวนมาก
ต่อจากนั้น มีการพูดคุยกันระหว่างผูบ้ ริ หาร อบต. และ ผูป้ กครอง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จึงให้ครู ลงชุมชน
สารวจและจัด ทาทะเบียนเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 7 ปี ประสานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) ทันตาภิบาลให้คาแนะนาในการดูแลสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่อุปกรณ์ดูแล ยาสีฟัน แปรงสีฟัน จัดกลุ่ม
เยีย่ มช่วงเวลาเย็นของทุกวันก่อนกลับบ้าน ดาเนินงานตั้งแต่ปี 2555 จนกระทัง่ ปี 2557 พบว่า เด็กในตาบล
และเด็กที่เข้ามาเรี ยนในศูนย์เด็กเล็กฟันผุลดน้อยลง โครงการนี้มีแผนดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความ
ครอบคลุมการบริ การเด็กในตาบลทั้งหมด
โครงการเยีย่ มบ้ านส่ งเสริ มสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดบ้ าน ติดเตียง
โครงการนี้ดาเนินการต่อเนื่องจากพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) จัดอบรม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดูแลคนพิการ (อพมก .) และจ่ายค่าตอบแทน อพมก. ใน
การลงเยีย่ มบ้าน เมื่อปี 2550 หมดงบประมาณ อบต. ทาต่อเนื่องโดยใช้เงินกองทุนดาเนินการจนกระทัง่ ถึง
ปัจจุบนั และดาเนินงานรวมเป็ นโครงการเดียวกันกับที่รพ.สต. ให้ อผส. ดูแลคนไข้ติดบ้านติดเตียง (2 ปี ) ซึ่ง
ก่อนหน้านั้นแยกดาเนินการ เป้าหมายของการลงเยีย่ มส่วนหนึ่งเพื่อปลุกกระแสการดูแลผูส้ ูงอายุ พิการของ
ลูกหลาน
การดาเนินงาน อพมก. ดูแลคนพิการจานวน 211 คน โดยแบ่งหน้าที่กนั ดูแลตามครัวเรื อน ติดบ้าน
ติดเตียง ติดสังคม เน้น ดูแลผูส้ ูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผูป้ ่ วยติดเตียงดูบ่อย นอกจากนี้ มีการ
ปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย การฝึ กอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าแก่คนพิการ การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ในชุมชนเพื่อการฟื้ นฟู
และพัฒนาคนพิการ Community Learning Center (CLC)
งบประมาณ จากกองทุนตาบล ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน รพสต อผส อพมก งบประมาณ 300,000 บาท
ค่าตอบแทน อพมก.และ อผส.จานวน 7 คน ๆ ละ 1,500 บาท/เดือน และค่าพาหนะ 500 บาท/เดือน รวม
192,000 บาท ส่วนกลางมีค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ น เช่น ที่นอน เครื่ องวัดความดัน วัสดุทาความสะอาดแผล
อุปกรณ์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพฯ รวม 40,000 บาท และค่าชุดสาธิต การดูแลกลุ่มเป้ าหมาย (ชุดของเยี่ยม) รวม
96,000 บาท งบประมาณบางส่วนได้จากเงินบริ จาค
งานพัฒ นาพื้น ที่ ข องอบต. ได้แก่ การจัดทาแหล่งน้ า ได้รับงบประมาณจากกรมทรั พยากรน้ า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างศูนย์มิตรภาพ ไทย-เวียดนาม บ้านดง เพื่อเปิ ดให้
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้เชิงประวัติศาสตร์ของโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามและเป็ นบุคคล
สาคัญของโลก ในอดีตเคยเดินทางเข้าพักอาศัยที่บา้ นดง ตาบลป่ ามะคาบ อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เมื่อ 80
กว่าปี ก่อน (เมื่อปี พ.ศ. 2471) เพื่อระดมชาวเวียดนามผูร้ ักชาติกลับไปช่วยกันกอบกูเ้ อกราชจากฝรั่งเศสจน
สาเร็ จ เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปรู ้จกั จังหวัดพิจิตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ ข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้
12

องค์การบริหารส่ วนตาบล ดงขวาง อาเภอหนองขาหยัง่ จังหวัด อุทยั ธานี
นาเสนอโดย นางสาวทยากร ทองคาดี ปลัดอบต. ดงขวาง
บริบทพื้นที่ตาบลดงขวาง มีเนื้อที่ 23.87 ตารางกิโลเมตร จานวนหมู่บา้ น 6 หมู่บา้ น จานวน
ประชากร 2,381 คน มี 3 วัด ได้แก่ วัดดงขวาง วัดทุ่งปาจาน วัดรัตนาราม (วัดขุนแก้ว)
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
อุทยั ธานี

ติดต่อกับต.หนองขาหย่างและต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
ต.กุดจอก กิ่ง อ.หนองมะโมงและ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
ติดต่อกับ ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทยั ธานี
ติดต่อกับต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง และ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.

โครงสร้างการบริ หารจัดการ บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นทหารและครู ได้แก่
นายสมภาร พิมพ์จนั ทร์ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดงขวาง
ร.ต.สุเทพ พิมพ์จนั ทร์ เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดงขวาง
นายกาพล บัวสาย รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดงขวาง
พ.อ.อ.วิรัตน์ อินทร์เถื่อน รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลดงขวาง
ศูนย์ผ้สู ูงอายุ อยูใ่ กล้ศูนย์เด็กเล็ก อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
ศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มี 2 แห่ง ได้แก่
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาจาน ตั้งอยูห่ มูท่ ี่ 5 มีอาคาร 2 หลัง ครู จานวน 3 คน
จ.ส.อ. ลิขิต ชมกุล ประธานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาจาน
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตาบลดงขวาง ตั้งอยูห่ มูท่ ี่ 1 มีอาคาร 1 หลัง ใกล้ อบต. ครู จานวน 2 คน
ร.ต.สุเทพ พิมพ์จนั ทร์ ประธานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดงขวาง
ความคาดหวังในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคือ ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ จังหวัดอุทยั ธานี มีแผนการดูแลสุขภาพ
จัดกีฬาสี มีอุปกรณ์กลางแจ้ง
วิสัยทัศน์ ต้นแบบศูนย์เด็กเล็กวิถีพุทธ ภายในปี 2561
พันธกิจ
1) จัดประสบการณ์เรี ยนรู ้สาหรับเด็กเล็กให้มีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐานระดับชาติ
2) ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม สาหรับเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีคุณลักษณะตามที่สงั คมพึง
ประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
3) สร้างเครื อข่ายทางการศึกษากับชุมชนให้มีส่วนร่ วมใน การบริ หารจัดการศึกษาทั้งระบบ
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เป้ าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1) เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีพฒั นาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่ างกายอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ตามมาตรฐานระดับชาติ
2) เด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีค่านิยมตามที่สงั คมพึงประสงค์และมีคุณลักษณะวิถีพุทธ
3) ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นเครื อข่ายทางการศึกษาและร่ วมบริ หารจัดการศึกษาทั้งระบบ
ตัวบ่ งชีผ้ ลลัพธ์ หลัก
1) เด็กเล็กมีพฒั นาการเหมาะสมตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐานระดับชาติ ร้อยละ 100
2) ของเด็กเล็กมีค่านิยมตามที่สงั คมพึงประสงค์และคุณลักษณะวิถีพุทธร้อยละ 90
3) ของผูน้ าชุมชนในเขตพื้นที่เป็ นภาคีเครื อข่ายในการจัดการศึกษาร้อยละ 100
ประเด็นกลยุทธ์
1) ยกระดับการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ของเด็กเล็กเพื่อให้มีพฒั นาการสมวัยทั้ง 4 ด้านตามมาตรฐาน
และความพึงพอใจของผูป้ กครองโดยนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยครู และ
ผูป้ กครองร่ วมมือกันในการจัดทาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
3) ประสานความร่ วมมือกับผูน้ าชุมชนโดยเชิญเป็ นคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
กลยุทธ์ ริเริ่ม
1) พัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพในการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ให้กบั เด็กเล็ก
2) สร้างนวัตกรรมสาหรับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กเล็ก
3) สร้างความร่ วมมือระหว่างครู และผูป้ กครองในการวางแผนจัดทาหลักสูตร
4) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5) สร้างความร่ วมมือกับผูน้ าชุมชนโดยเชิญมาเป็ นภาคีเครื อข่าย
รางวัล
- รางวัลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กดีเด่นระดับกลาง ปี พ.ศ.2551 จากกรมส่งเสริ ม
- รางวัลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กน่าอยูย่ อดเยีย่ ม จากกรมอนามัย
- รางวัลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กปลอดโรค จากกรมอนามัย
งบประมาณ กองทุนตาบล บางส่วนจากเงินและสิ่งของบริ จาค
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โอกาสพัฒนา
- กรรมการศูนย์ฯ เข้มแข็ง คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรู ้ดา้ นการศึกษา เป็ นผูบ้ ริ หาร อบต.
- วัสดุอุปกรณ์ทนั สมัย
- ชุมชนให้ความสาคัญ
- เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน (มีคนมาดูงานบ่อย) มีความพร้อม ในการเป็ นแหล่งศึกษาดูงาน หน่วยราชการ
ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา รพสต ดูแลสุขภาพเด็ก
- บูรณาการงาน มีบุคลากรเพียงพอ
ข้อจากัด
- การเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุน เป็ นตาบลที่แห้งแล้ง
- มีการเปลี่ยนแปลงด้านผูบ้ ริ หารระดับท้องถิ่น (เปลี่ยนนายกฯ บ่อย)
- วัยแรงงานส่วนใหญ่ทางานในกรุ งเทพฯ
- พื้นที่ห่างจากตัวเมือง
- มีปัญหายาเสพติด
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