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ชุมชนปลอดภัย อบต.วังทรายพูน A Safe Community: Wang Sai Phun

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานชุมชนปลอดภัย
มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
ผู้บันทึก/ผู้ประสานงาน : นายนที นามสกุล กุลธรรม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร
เบอร์ติดต่อ 087-1947522
E-mail: natree_99@hotmail.com
8 กรกฎาคม 2563
1. ชื่อโครงการ
โครงการนวัตกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
2. หน่วยงาน/องค์กร/ประชาชน ที่ดาเนินการ:
1. องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
2. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
3. องค์กร/หน่วยงานพันธมิตร:
ผู้นาชุมชน , NGO , ตารวจ , วัด, โรงเรียน , หน่วยงานด้านสาธารณสุข, กลุ่มสตรี , สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ทีมสหวิชาชีพและองค์กรด้านเยาวชนในพื้นที่
4. รายละเอียดโครงการ
4.1 วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อลดสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่
2. เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
3. เพื่อสร้างตาบลที่มีการจัดการด้านความรุนแรงในครอบครัวโดยการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
4.2 สถานะของโครงการ:  กาลังดาเนินงาน
4.2.1 ระยะเวลาดาเนินโครงการ:
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 เสร็จสิ้นแล้ว
ปี
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4.2.2 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ:  เด็กและเยาวชน  ผู้ใหญ่  สตรี  ผู้สูงอายุ
 ผู้ป่วย  แรงงาน  แรงงานต่างด้าว
 ประชาชนแฝง  กลุ่มคนเปราะบาง
 อื่นๆ (ระบุ) ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
4.2.3 ความไม่ปลอดภัยหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น :

เดือน
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การบาดเจ็บ / เสียชีวิต จากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
4.2.4 เป้าหมายการพัฒนา/ที่คาดหวัง:
1. บรรจุโครงการนวัตกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน และนอกเหนือจากการบรรจุ
โครงการนวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีแล้ว ยังกาหนดแผนไว้ในการดาเนินงานชุมชนปลอดภัยตาบลวัง
ทรายพูน ลาดับที่ 228 ขององค์การอนามัยโลก ด้านภัยจากความรุนแรงในสังคมและครอบครัว อีกด้วย
2. บรรจุโครงการนวัตกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างความร่วมกับภาคเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
4. สร้างจิตสานึกให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
5. พื้นที่ดาเนินโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
6. ผลการดาเนินการ
สาระสาคัญของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 1) ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน
อธิบายความสาเร็จของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
พื้นที่กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ได้เป็นจานวนมาก อาทิ ผู้นาชุมชน , NGO , ตารวจ , วัด,
โรงเรียน , หน่วยงานด้านสาธารณสุข, กลุ่มสตรี , สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิจิตร , ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวตาบลวังทรายพูน , ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลวังทรายพูน, ทีมสหวิชาชีพและองค์กรด้านเยาวชนในพื้นที่ มีการบูรณา
การ ทา MOU ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
พื้นที่ และมีการนาข้อมูล สถานการณ์ในพื้นที่มากาหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรง
ในพื้นที่
 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อธิบายความสาเร็จของโครงการ
1.) สตรี, เด็ก ผู้สูงอายุ , คนพิการ , สมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
2.) สตรี, เด็ก ผู้สูงอายุ , คนพิการ , สมาชิกในครอบครัว ที่ถูกกระทาความรุนแรง ได้รับความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาจากทีมสหวิชาชีพอย่างครบวงจร และได้ประโยชน์สูงสุด
 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
อธิบายความสาเร็จของโครงการ
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องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 จังหวัดลพบุรี
ได้ดาเนินการถอดบทเรียนความสาเร็จ : ปัจจัยความสาเร็จของทีมสหวิชาชีพในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สาหรับกระบวนการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ จะใช้รูปเวที
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ , การสัมภาษณ์เชิงลึก , การสอบถาม ฯลฯ สาหรับแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
โครงการนวัตกรรมตามผลที่ได้จากการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้นั้น ได้มีการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่าย อาทิ ผู้นาชุมชน , NGO ,ตารวจ , วัด, โรงเรียน , หน่วยงานด้านสาธารณสุข,
กลุ่มสตรี , สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดพิจิตร , ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัวตาบลวังทรายพูน , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลวังทรายพูน
, ทีมสหวิชาชีพและองค์กรด้านเยาวชนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวใน
พื้นที่ และสานักงานส่งเสริมและสนับ สนุนวิชาการ 7 จังหวัดลพบุรี ได้เผยแพร่ข้อมูลถอดบทเรียน
ความสาเร็จ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
7 จังหวัดลพบุรี นาไปใช้ในการลดสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในพื้น
 4) เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่ประเมินได้
อธิบายความสาเร็จของโครงการ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
7. ประโยชน์ต่อชุมชน:
ลดสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ช่วยทาให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายในการการ
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และร่วมสร้างตาบลที่มีการจัดการด้านความรุนแรง
ในครอบครัวโดยการให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : จากข้อมูลผลการสารวจแบบประเมินชุมชนเพื่อประเมินความเสี่ยงความ
รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 –
2562 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยงต่อปัญหาความ
รุนแรง ดังนี้
- พ.ศ. 2560 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยง
ต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คานวณได้ 1.25 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 2
(มีความเสี่ยงระดับน้อย)
- พ.ศ. 2561 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยง
ต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คานวณได้ 1.00 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 1
(ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง)
- พ.ศ. 2562 พบว่าชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน มีระดับความเสี่ยง
ต่อปัญหาความรุนแรง มีค่าที่คานวณได้ 0.95 คะแนน ชุมชนมีความเข้มของความรุนแรง เท่ากับ 1
(ไม่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง)
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8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สารวจครอบครัว เพื่อประเมินความเสี่ยงความ
รุนแรงในครอบครัวระดับชุมชนเป็นประจาทุกปี
นาข้อมูลที่สารวจได้ประมวลผล

จั ด เวที น าข้ อ มู ล สถานการณ์ ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัวที่ประมวลผลแล้ว คืนในเวทีประชาคม
หมู่บ้านและเวทีประชาคมตาบล เพื่อวิเคราะห์
สภาพปั ญ หาและร่ ว มกั น หาแนวทางการแก้ ไ ข
และนาไปสู่การจัดทาแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว แล้วนาแผนงาน
/ โครงการนวั ต กรรมการเฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ข
ปัญ หาความรุน แรงในครอบครั ว ที่ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างเป็นรูปธรรม
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