รางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่
การบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ระดับองค์การบริหารส่วนตาบล

โครงการนวัตกรรม
“ตาบลร่มเย็น”
“ชุมชนสมานฉันท์สร้างความมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาหมู่บ้านสีขาว ก้าวสู่ตาบลร่มเย็น”

องค์การบริหารส่วนตาบลรางจระเข้
หมู่ที่ 2 ตาบลรางจรเข้ ตาบลของอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการนวัตกรรม
“ตำบลร่มเย็น”
๒. วลีเกี่ยวกับโครงการ (สั้น กระชับ ได้ใจควำม)
ชุมชนสมานฉันท์สร้างความมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาหมู่บ้านสีขาว ก้าวสู่ตาบลร่มเย็น
๓. เนื้อหาข้อมูลโครงการนวัตกรรม (ใช้ขนำดตัวอักษร ๑๖ pt พิมพ์ไม่เกินหัวข้อละ ๑๕ บรรทัด)
๓.๑ ความเป็นมาของโครงการ
โครงกำรนวัตกรรมตำบลร่มเย็น เป็นโครงกำรที่ริเริ่มใหม่ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีกำรประชำคม
หมู่บ้ำนเพื่อให้ทรำบถึงปัญหำและควำมต้องกำร โดยประชำชนส่วนใหญ่ต้องกำรให้ดูแลในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด ปัญหำกำรขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ปัญหำสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย และปัญหำควำมยำกจน ซึ่งผู้บริหำรเห็น
ควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงนำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นและข้อบัญญัติ ฯ หลังจำกดำเนินกำรมำระยะ
หนึ่ง มีประชำชนร้องทุกข์มำทำงเฟสบุ๊คของนำยกฯว่ำ “แม่กับน้องสำวติดยำเสพติดอย่ำงหนักถึงขั้นเป็นบ้ำเผำบ้ำน
ตัวเอง ได้แจ้งไปหลำยหน่วยงำนแต่ไม่มีใครมำช่วย” หลังจำกนั้นได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ำเป็นเรื่องจริง
โดยครอบครัวผู้ร้องทุกข์นั้นมีพ่อแก่ชรำไม่มีรำยได้ แม่ติดยำเสพติดซึ่งแม่มีลูกทั้งหมด ๘ คน คนแรกคือคนที่ร้องทุกข์
คนที่ ๒ ติดยำเสพติด คนที่ ๓ แยกครอบครัว คนที่ ๔ ทำงำนรับจ้ำง คนที่ ๕,๖ และ ๗ ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
คนที่ ๘ อำยุ เพีย ง ๑ ขวบ ซึ่ง ครอบครั ว มีฐ ำนะยำกจนและมีคุณภำพชีวิต ที่แย่ ซึ่งปัญหำดังกล่ ำวไม่ได้ เป็ นเพียง
ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเท่ำนั้น ซึง่ ตำบลรำงจรเข้ หมูท่ ่ี ๗ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ
ติดได้ประกำศให้เป็นพื้นที่สีแดงและปัญหำขยำยไปในวงกว้ำง ซึ่งถ้ำไม่มีโครงกำรนี้ จะก่อให้เกิดผลเสีย ทำงด้ำน
สุขภำพโดยตรงกับผู้เสพยำเสพติดและเด็กที่เกิดในขณะพ่อแม่ติดยำเสพติด ด้ำนสังคมก่อให้เกิดปัญหำอำชญำกรรม
เด็กส่วนใหญ่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำเนื่องจำกผู้ปกครองติดยำเสพติดไม่ยอมให้ลูกมำเรียนแถมยังให้เด็กค้ำยำเสพติด
เด็กป่วยและมีปัญหำทำงสมองเนื่องจำกมำรดำเสพยำในขณะตั้งครรภ์ ด้ำนเศรษฐกิจเกิดปัญหำกำรไม่ทำงำนสุจริตแต่
ค้ำยำเสพติดเป็นอำชีพหลัก มีสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยทรุดโทรม ตลอดจนคุณภำพชีวิตที่ตกต่ำขั้นรุนแรง
๓.๒ วิธีการ/กลยุทธ์การดาเนินการ
โครงกำรนวัตกรรม ตำบลร่มเย็น นำแนวคิดกำรมีส่วนร่วมจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
โครงกำรฯ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ โดยมีกระบวนกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบบูรณำกำร
เชิงรุก ตั้งแต่กำรป้องกัน กำรแก้ไข และปรำบปรำม รวมทั้ง กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริมอำชีพ ปรับปรุ ง
สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิตในทุกๆด้ำน ซึ่งหัวใจสำคัญของกำรดำเนินโครงกำรฯ คือกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของประชำชนและหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ำหำกต่ำงฝ่ ำยต่ำงดำเนินกำรโดยไม่บูรณำกำรร่ วมกันนั้น
ไม่อำจจะทำให้กำรแก้ไขปัญหำเกิดประสิทธิภ ำพและยั่งยืนได้ และกลยุทธ์ที่ขำดไม่ได้คือกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อควำมยั่งยืนของโครงกำร เพรำะกำรแก้ปัญหำยำเสพติด ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัย ปัญหำด้ำน
สำธำรณสุข และปัญหำคุณภำพชีวิต ไม่อำจแก้ไขปัญหำในช่วงเพียงระยะสั้นๆได้ ต้องแก้ไขในระยะยำวและต่อเนื่อง
ประกอบกับกำรนำเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นตำสับปะรดตำบลรำงจรเข้ ไลน์กลุ่มหมู่บ้ำน และช่องทำงสื่อสำรออนไลน์
อื่นๆ นำมำช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรรับแจ้งเหตุร้องเรียน ร้องทุกข์ต่ำงๆ ให้มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น

๓.๓ การดาเนินการและการนาไปปฏิบัติโครงการ
เริ่มตั้งแต่กำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงำนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยใช้กระบวนกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบบูรณำกำรเชิงรุก เบื้องต้นดำเนินกำร
ตรวจค้นหำสำรเสพติดโดยกำรลงพื้นที่ตรวจสำรเสพติดทุกคนในหมู่บ้ำน โดยตั้งจุดปฏิบัติกำรในพื้นที่อย่ำงน้อย ๑๕
วัน ๑๕ คืน เมื่อพบสำรเสพติดจะมีกำรประเมินว่ำควรนำไปบำบัดที่ใดตำมควำมเหมำะสม โดยแบ่งได้ดังนี้
๑.ผู้ค้ำจะถูกดำเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้น ๒. ผู้เสพี่ก่อควำมวุ่นวำยเป็นปัญหำสังคม ส่งบำบัดที่ค่ำยทหำร
๓. ผู้เสพที่มีควำมบกพร่องทำงสมอง ส่งบำบัด รพ.ธัญญำรักษ์ หรือ ศรีธัญญำ และ
๔. ผู้เสพที่มีงำนทำ มีภำระเลี้ยงครอบครัว ไม่ก่อควำมวุ่นวำย บำบัดโดยชุมชนบำบัด CBTx
และเมื่อผ่ำนกำรบำบัดแล้วจะติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง โดยตรวจสำรเสพติดทุกเย็นวันศุกร์ เมื่อตรวจพบสำร
เสพติดติดต่อกันสำมครั้งจะถูกนำส่งเข้ำค่ำยทหำรทันที และหำกตรวจไม่พบสำรเสพติด ติดต่อกันจำนวน ๑๖ ครั้ง จะ
ได้รับเงินทุนไปประกอบอำชีพ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ
(ป.ป.ส) และไม่เพียงแค่กำรตรวจและส่งบำบัด เท่ำนั้น แต่ยังส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้กับเด็กที่ ที่ไม่ได้เรียน ดูแลเด็กที่
พ่อแม่ค้ำยำและถูกจับติดคุก อีกทั้งนำเด็กที่มีปัญหำทำงสมองเนื่องจำกแม่เสพยำในขณะตั้งครรภ์ หรือเด็กที่ มีปัญหำ
ทำงสมองจำกสำเหตุอื่นไปรักษำและนำมำเรียน ประกอบกับมีกำรสนับสนุนให้เกิดโอกำสในกำรฝึกฝนงำนอำชีพ และ
ช่องทำงในกำรดำรงชีพอย่ำงสุจริต และปรับปรุงสภำพแวดล้อมซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให้ ใหม่ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำ ส่งเสริม
และพัฒนำในทุกๆมิติที่เชื่อมโยงกัน จะทำให้ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดแบบยั่งยืน
๓.๔ ความโดดเด่นของนวัตกรรม
ควำมโดดเด่นของนวัตกรรมคือ เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนโครงกำรนวัตกรรมตำบลร่มเย็น ทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ที่บูรณำกำรงำนเชิงรุกร่วมกันอย่ำงทุ่มเท และมีจิตใจเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันที่
อยำกเห็นคนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนปรำศจำกยำเสพติด และเป็นตำบลร่มเย็นอย่ำงแท้จริง ซึง่ นวัตกรรม
ตำบลร่มเย็น ไม่ใช่เพียงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่เป็นกำรบูรณำกำรงำน ทุกด้ำน ทั้งด้ำนที่
อยู่อำศัย ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ ต้องทำไป
พร้อมกัน เพรำะทุกงำนต่ำงเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น และสิ่งนี้เองเป็นควำมโดดเด่นของโครงกำรนวัตกรรม

๓.๕ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
ด้ำนสังคม ชุมชนปรำศจำกยำเสพติด อำชญำกรรมลดน้อยลง
ด้ำนกำรศึกษำ เด็กที่ไม่ได้เรียน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันทุกคน
ด้ำนเศรษฐกิจ ประชำชนมีงำนทำ มีอำชีพที่สุจริตไม่ค้ำยำเสพติด และมีรำยได้ที่เพียงพอ
ด้ำนที่อยู่อำศัย ประชำชนได้รับกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมซ่อมแซมที่อยู่อำศัยใหม่
ด้ำนสำธำรณสุข ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบำบัดฟื้นฟู ทำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดีขึ้น เด็กที่มีปัญหำ
ทำงสมองเนื่องจำกตอนตั้งครรภ์แม่ติด ยำเสพติด หรือปัญหำทำงสมองจำกสำเหตุอื่น ได้รับกำรรักษำและได้เรียน
ตำมปกติ
ด้ำนครอบครัวและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ที่ได้รับกำรบำบัดมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทำให้
ครอบครัวมีควำมอบอุ่นมำกขึ้น ลดปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว
จำกกำรขับเคลื่อนงำนหลำยด้ำนให้เชื่อมโยงไปพร้อมๆกันทำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ทำให้เกิดตำบลร่มเย็น
- ความยั่งยืนของการดาเนินการและบทเรียนที่ได้รับ
เมื่อชุมชนปรำศจำกยำเสพติดสั งคมก็จะมีควำมร่มเย็น อำชญำกรรมก็จะลดน้อยลง ประกอบกับมีกำร
สนับสนุนให้เกิดโอกำสในกำรฝึกฝนงำนอำชีพ และช่องทำงในกำรดำรงชีพอย่ำงสุจริต ก่อให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน
ทำงเศรษฐกิจของครอบครัว ลดควำมเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรข้องเกี่ยวกับยำเสพติดได้ต่อไปในอนำคต รวมทั้ง
กำรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซ่อมแซมที่อยู่อำศัย เกิดกำรพัฒนำสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก ให้มีกำรศึกษำเกรงกลัวต่อกฎหมำย และพิษภัยของยำเสพติด และ
โครงกำรนวัตกรรมตำบลร่มเย็นได้ถูกผลักดันในระดับประเทศให้ทุกพื้นที่นำแนวทำงไปปฏิบัติตำมซึ่งจะทำให้เกิด
ควำมยั่งยืนยิ่งขึ้นไป และบทเรียนที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำรนวัตกรรม คือ
๑. กำรบู ร ณำกำรแบบเชิ ง รุ ก ร่ ว มกั น จำกทุ ก ภำคส่ ว น ทั้ ง ภำคประชำชน องค์ ก ร และหน่ ว ยงำนต่ ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ทำให้กำรขับเคลื่อนงำนเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น
๒. กำรจับกุมผู้ค้ำหรือนำผู้เสพไปบำบัด ในกรณีไม่มีคนดูแลลูก ครูและเจ้ำหน้ำที่จะต้องทำหน้ำที่ในกำรดูแล
เด็กอย่ำงใกล้ชิด ในระหว่ำงที่พ่อแม่ติดคุกหรืออยู่ระหว่ำงกำรบำบัด
๓. กำรตรวจติดตำมเป็นหัวใจสำคัญที่ขำดไม่ได้ เพรำะช่วงหลังจำกกำรบำบัดเป็นช่วงที่ต้องเฝ้ำระวังมำกที่สุด
เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
๔. กำรแก้ไขปัญหำระยะยำวควรเริ่มตั้งแต่กำรปลูกฝังเด็กนักเรียนให้ให้รู้จักกำรปฏิเสธสิ่งเสพติด ให้เกรงกลัว
ต่อกฎหมำยและผิดภัยของยำเสพติดซึ่งเป็นกำรป้องกันไม่ให้มีผู้เสพเพิ่ม และแก้ไขผู้เสพรำยเดิมไปพร้อมๆกัน
๓.๖ แนวทางในการเผยแพร่นวัตกรรมของโครงการ
แนวทำงในกำรเผยแพร่ โครงกำรนวัตกรรมตำบลร่มเย็น องค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำงจรเข้ ได้ รับกำร
คัดเลือกจำกเป็นต้นแบบในกำรสร้ำงชุมชนเข็มแข็งปลอดยำเสพติด โดยมี พ.ต.อ.ภูวดิท ชนะคชภัทร์ รอง ผบก.ภ.จว
สิงห์บุรี ปรก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ เป็นหัวหน้ำทีมวิทยำกรฝึกอบรม และนำยพงศกร มงคลหมู่ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลรำงจรเข้ เป็นทีมวิทยำกรฝึกอบรม ในกำรถ่ำยทอดนวัตกรรมให้กับรองผู้บังคับกำรตำรวจภูธรที่ดูแล

งำนด้ำนยำเสพติด และระดับผู้กำกับกำรหัวหน้ำสถำนี ทุกแห่งในประเทศไทย เพื่อให้นำนวัตกรรมไปปรับใช้ในพื้นที่
ของตนเอง ภำยใต้หลักสูตรกำรสร้ำงชุมชนเข็มแข็งปลอดยำเสพติด เป็นหลักสูตรอบรมระยะเวลำ ๓ วัน โดยมี
กำหนดกำรถ่ำยทอดหลักสูตรฯ เบื้องต้น ดังนี้
- วันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒ (กรุงเทพมหำนคร) - วันที่ ๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค. ๒๕๖๒ (จังหวัดขอนแก่น)
- วันที่ ๗ – ๙ ส.ค. ๒๕๖๒ (จังหวัดพิษณุโลก) - วันที่ ๑๔ – ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี)
- และจังหวัดอื่นๆ ในลำดับต่อไป
และยังได้รับกำรคัดเลือกเป็น Best Practice นำเสนอผลงำนโครงกำรนวัตกรรมตำบลร่มเย็น ในกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ในครำวประชุมกำรตรวจติดตำมกำรปฏิบัติงำน ศูนย์อำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีท่ำนธนำคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน และได้นำผลงำนที่
นำเสนอไปพิจำรณำ เพื่อเป็นแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำไปใช้ต่อไป
๔. ไฟล์รูปภาพประกอบ (ตำมเอกสำรภำคผนวกแนบท้ำย)
๕. ชื่อผู้ให้ข้อมูล/ผู้ประสานงาน
นำงสำววนิดำ ชำติภูธร ตำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำงจรเข้
โทร. ๐๘๙-๕๘๑๘๐๙๘
E-mail : wanida_chart@hotmail.com

ภาคผนวก

นำยพงศกร มงคลหมู่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำงจระเข้
0819911211
รูปตราสัญลักษณ์

รูปอาคารสานักงาน

รูปภาพประกอบนวัตกรรมตาบลร่มเย็น

สรุปภาพโครงการ นวัตกรรม “ตาบลร่มเย็น”

องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้ อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. มีกำรประชำคมรับฟังควำมคิดเห็น

๒. มีกำรร้องทุกข์จำกประชำชนผ่ำนทำง เฟสบุ๊ค และ แอพพลิเคชั่นตำสับปะรด

๓. ประชุมระดมควำมคิดเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนจำกเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยมี พ.ต.อ.ภูวดิช
ชนะคชภทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี ปฏิบัติรำชกำร รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยำ และ นำยอนุกูลเรือนแก้ว
นำยอำเภอเสนำ เป็นประธำนในกำรประชุม

๔. พิธีเปิดป้ำยตำบลสีขำวปลอดยำเสพติด โดยมี นำยแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เป็น
ประธำนในพิธี

๕. พิธีลงนำม MOU โดยมี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขำน รองผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติเป็นประธำนในพิธี

ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ขั้นตอนกำรค้นหำโดยกำรปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้น ตรวจปัสสำวะ

- ขั้นตอนบำบัด โดยแบ่งเป็น ๑. กรณีก่อควำมวุ่นวำยส่งค่ำยทหำร ๒. กรณีมีปัญหำทำงสมองส่งโรงพยำบำล
ธัญญำรักษ์ หรือ โรงพยำบำลศรีธัญญำ ๓. กรณีไม่ก่อควำมวุ่นวำยหรือเป็นคนทำงำนเลี้ยงครอบครัวใช้
กระบวนกำรชุมชนบำบัด ๔.กรณีผู้ค้ำส่งดำเนินคดี

- ขั้นตอนกำรตรวจติดตำม โดยมีกำรตรวจสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง ทุกเย็นวันศุกร์ กรณีตรวจพบสำรเสพติด ๓ ครั้ง
ติดต่อกันหรือไม่มำตรวจ จะถูกนำตัวส่งเข้ำรับกำรบำบัดในค่ำยทหำร ถ้ำตรวจไม่พบสำรเสพติด ๑๖ ครั้ง
ติดต่อกันจะได้รับทุนสนับสนุนในกำรประกอบอำชีพ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บำท จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

ขั้นตอนสร้ำงควำมยั่งยืน
- ส่งเสริมอำชีพ โดยประสำนควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรและแรงงำนจังหวัด

- ปรับปรุงสภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัย โดยกำรซ่อมแซมบ้ำนให้

- ปลูกฝังเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรำงจรเข้(เจ้ำคุณเชิด อุปถัมภ์) ให้ใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ และรู้จักโทษของยำเสพติด

- ติดตำมดูแลเยี่ยมบ้ำนนักเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อประเมินควำมเสี่ยงและช่วยเหลือแก้ไขปัญหำต่ำงๆ

ผลสาเร็จ ตัวอย่างที่ ๑ นางบุญสม เกตุเมฆ

ก่อนดำเนินโครงกำร นำงเอ (นำมสมมติ) มีคุณภำพชีวิตที่ไม่ดี ติดยำเสพติด ลูกไม่ได้รับกำรศึกษำ
ครอบครัวยำกจน ที่อยู่อำศัยทรุดโทรม หลังกำรดำเนินโครงกำร ได้รับกำรบำบัดและมีงำนทำ ลูกได้รับ
กำรศึกษำ ที่อยู่อำศัยได้รับกำรซ่อมแซม ทำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด

ตัวอย่างที่ ๒ นายไพศาล หรือกลาง ไตรพยุง

นำยไพศำล หรือกลำง ไตรพยุง ปัจจุบันอำยุ ๕๔ ปี เป็นโรคพิษสุรำเรื้อรัง ซึ่งดื่มสุรำตั้งแต่อำยุ ๒๐ ปี เดิมมี
อำชีพรับจ้ำงตัดเสื้อผ้ำ และดื่มสุรำมำเป็นระยะเวลำนำน จนกระทั่งเป็นโรคพิษสุรำเรื้อรังทำให้ร่ำงกำยทำงำนไม่ไหว
เป็นระยะกว่ำสองปี
ซึ่งหลังจำกทำง อบต.รำงจรเข้ ได้ให้กำรช่วยเหลื อนำไปรักษำที่โรงพยำบำลธัญญำรักษ์ เป็นระยะเวลำ
ประมำณ ๑ เดือนเศษ ทำให้สำมำรถเลิกสุรำได้ และทำง อบต.รำงจรเข้ เป็นเจ้ำภำพ บวชบรรพชำให้นำยไพศำล ไตร
พยุง (หรือ กลำง) ตำมเจตนำรมณ์ที่ นำยไพศำล ไตรพยุง (หรือ กลำง) ได้ตั้งไว้เมื่อเลิกสุรำได้ ซึ่งปัจจุบันได้ลำสิกขำไป
ทำงำนรับจ้ำงตัดเสื้อผ้ำได้ปกติ และยังมีผลสำเร็จอื่นๆอีกมำกมำยที่ผู้บำบัดไม่ต้องกำรให้เปิดเผยข้อมูล

การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย
โครงการนวัต กรรมต้ อ งแสดงว่า มี ก ารส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ว นเกี่ย วข้ อ งต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ประชาชน
หน่วยงานอื่น ๆ ภาคประชาสังคม หรือภาคเอกชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถอธิบายได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียใดบ้างที่มีส่วนร่วมในการกาหนดโครงการและนาโครงการนั้นไปปฏิบัติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ
โปรดระบุบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เกิน
สถานีตารวจภูธรเสนา,ปปส. ,อาเภอเสนา , กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทร่วมกันลงพื้นที่ตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติด
และผูค้ ้ายาเสพติดและจับส่งเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูหรือดาเนินคดี
รพ.สต.รางจรเข้ ,สาธารณสุขอาเภอเสนา, รพ.เสนา มีบทบาทลงพื้นที่ตรวจค้นหาผู้เสพฯ สนับสนุนเครื่องมือใน
การตรวจสารเสพติด และมีหน้าที่เป็นศูนย์บาบัดฟื้นฟูแบบชุมชนบาบัด (CBTx) รวมทั้งมีหน้าที่บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ม.สวนดุสิต เป็นหน่วยงานความร่วมมือในการจัดทาแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด เพื่อใช้ในการแจ้งเหตุ
ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการวิจัยปัญหา
ท้องถิ่น และผลกระทบของโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รร.อบต.รางจรเข้ มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพติด
ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ม.พันที่ ๑๑ รอ. จ.สระบุรี , มณฑลทหารบกที่ ๑๘ จ.สระบุรี, รพ.ธัญญารักษ์, รพ.ศรีธัญญา
มีบทบาทเป็นศูนย์บาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
พม.จ.พระนครศรีอยุธยา และ พอช. มีบาทบาทพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัย สนับสนุ นงบประมาณในการซ่อมแซม
บ้านเรือน
อสม. มีบทบาทร่วมกันลงพื้นที่ตรวจค้นหาผู้เสพยาเสพติด และสังเกตกลุ่มเป้าหมายกรณีเป็นผู้หญิงขณะตรวจ
ปัสสาวะและทาหน้าที่เป็นศูนย์บาบัดฟื้นฟูแบบชุมชนบาบัด (CBTx) ร่วมกับหมอพยาบาล
บริษัท รุ่งโรจน์สโตร์ (๑๙๙๗) จากัด มีบทบาทในการสนับสนุนน้าดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานลงพื้นที่
บริษัท เรืองสิน ฟูด โปรดัก จากัด มีบทบาทในการให้ความร่วมมือพิจารณารับสมัครงานกรณีผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
แล้วอยากเข้าทางาน
รายละเอียดขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
๑. ขั้นตอนการค้นหา โดยการปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นตรวจปัสสาวะ
๒. ขั้นตอนบาบัด โดยแบ่งเป็น ๑) กรณีก่อความวุ่นวายส่งค่ายทหาร ๒) กรณีมีปัญหาทางสมองส่งโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ หรือ โรงพยาบาลศรีธัญญา ๓) กรณีไม่ก่อความวุ่นวายหรือเป็นคนทางานเลี้ยงครอบครัวใช้กระบวนการชุมชน
บาบัด ๔) กรณีผู้ค้าส่งดาเนินคดี
๓. ขั้นตอนการตรวจติดตาม โดยมีการตรวจสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกเย็นวันศุกร์ กรณีตรวจพบสารเสพติด ๓ ครั้ง
ติดต่อกันหรือไม่มาตรวจ จะถูกนาตัวส่งเข้ารับการบาบัดในค่ายทหาร ถ้าตรวจไม่พบสารเสพติด ๑๖ ครั้งติดต่อกันจะได้รับ
ทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓. ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน
-ส่งเสริมอาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการและแรงงานจังหวัด
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยการซ่อมแซมบ้านให้
-ปลูก ฝังเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลรางจรเข้ (เจ้ า คุณเชิด อุ ป ถั มภ์) ให้ ใช้เวลาว่า งให้เกิด
ประโยชน์ และรู้จักโทษของยาเสพติด
-ติดตามดูแลเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
“องค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิน่ เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

นายพงศกร มงคลหมู่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
0819911211

วิสัยทัศน์นายก
“ชุมชนร่มเย็น เน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ติดต่อ :
เวปไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
และดาวโหลดเอกสารโครงการนวัตกรรม “ตาบลร่มเย็น”
http://www.rangjorrakea.go.th/news.php
เฟสบุค๊ องค์การบริหารส่วนตาบลรางจรเข้
https://www.facebook.com/rangjorrakea/

“ชุมชนสมานฉันท์สร้างความมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาหมู่บ้านสีขาว ก้าวสู่ตาบลร่มเย็น”
ความเป็นมาของโครงการ
โครงการนวัตกรรมตาบลร่มเย็น เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ โดยประชาชนส่ วนใหญ่ต้องการให้ดูแลในเรื่องการแก้ไขปัญหายา เสพติด ปัญหา
การขาดโอกาสทางการศึกษา ปัญหาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และปัญหาความยากจน ซึ่งผู้บริหารเห็นความสาคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติฯ หลังจากดาเนินการมาระยะหนึ่ง มีประชาชนร้ อง
ทุกข์มาทางเฟสบุ๊คของนายกฯว่า “แม่กับน้องสาวติดยาเสพติดอย่างหนักถึงขั้นเป็นบ้า เผาบ้านตัวเอง ได้แจ้งไปหลาย
หน่วยงานแต่ไม่มีใครมาช่วย” หลังจากนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องจริง โดยครอบครัวผู้ร้องทุกข์นั้น
มีพ่อแก่ชราไม่มีรายได้ แม่ติดยาเสพติดซึ่งแม่มีลูกทั้งหมด ๘ คน คนแรกคือคนที่ร้องทุกข์ คนที่ ๒ ติดยาเสพติด คนที่ ๓
แยกครอบครัว คนที่ ๔ ทางานรับจ้าง คนที่ ๕,๖ และ ๗ ขาดโอกาสทางการศึกษา และคนที่ ๘ อายุเพียง ๑ ขวบ ซึ่ง
ครอบครัวมีฐานะยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่แย่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เ ป็นเพียงครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเท่านั้น ซึ่ง
ตาบลรางจรเข้ หมู่ที่ ๗ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงและปัญหา
ขยายไปในวงกว้าง ซึ่งถ้าไม่มีโครงการนี้ จะก่อให้เกิดผลเสีย ทางด้านสุขภาพโดยตรงกับผู้เสพยาเสพติดและเด็กที่เกิ ด
ในขณะพ่อ แม่ติดยาเสพติด ด้า นสังคมก่อ ให้ เกิดปัญหาอาชญากรรม เด็ก ส่ว นใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจาก
ผู้ปกครองติดยาเสพติดไม่ยอมให้ลูกมาเรียนแถมยังให้เด็กค้ายาเสพติด เด็กป่วยและมีปัญหาทางสมองเนื่องจากมารดาเสพ
ยาในขณะตั้งครรภ์ ด้านเศรษฐกิจเกิดปัญหาการไม่ทางานสุจ ริตแต่ค้ายาเสพติดเป็นอาชีพหลัก มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ทรุดโทรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ตกต่าขั้นรุนแรง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการงานร่วมกัน
วิธีการ/กลยุทธ์การดาเนินการ
โครงการนวัตกรรม ตาบลร่มเย็น นาแนวคิดการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการฯ
ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า โดยมีกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ เชิงรุ ก ตั้งแต่การ
ป้องกัน การแก้ไข และปราบปราม รวมทั้ง การส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆด้าน ซึ่งหัวใจสาคัญของการดาเนินโครงการฯ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากต่างฝ่า ยต่างดาเนินการโดยไม่บูรณาการร่วมกันนั้น ไม่อาจจะทาให้การแก้ไขปัญหาเกิด
ประสิทธิภาพและยั่งยืนได้ และกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้คือการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของโครงการ เพราะการ
แก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านสาธารณสุ ข และปัญหาคุณภาพชีวิต ไม่อาจ
แก้ไขปัญหาในช่วงเพียงระยะสั้นๆได้ ต้องแก้ไขในระยะยาวและต่อเนื่อง ประกอบกับการนาเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นตา
สับปะรดตาบลรางจรเข้ ไลน์กลุ่มหมู่บ้าน และช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่นๆ นามาช่วยอานวยความสะดวกในการรับแจ้งเหตุ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการและการนาไปปฏิบตั ิโครงการ
เริ่มตั้งแต่การประชุมเครือข่ายความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยใช้กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุก เบื้องต้นดาเนินการตรวจค้นหาสารเสพติด
โดยการลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดทุกคนในหมู่บ้าน โดยตั้งจุดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างน้อย ๑๕ วัน ๑๕ คืน เมื่อพบสารเสพ
ติดจะมีการประเมินว่าควรนาไปบาบัดที่ใดตามความเหมาะสม โดยแบ่งได้ดังนี้
๑.ผู้ค้าจะถูกดาเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้น ๒. ผู้เสพี่ก่อความวุ่นวายเป็นปัญหาสังคม ส่งบาบัดที่ค่ายทหาร
๓. ผู้เสพที่มีความบกพร่องทางสมอง ส่งบาบัด รพ.ธัญญารักษ์ หรือ ศรีธัญญา และ
๔. ผู้เสพที่มีงานทา มีภาระเลี้ยงครอบครัว ไม่ก่อความวุ่นวาย บาบัดโดยชุมชนบาบัด CBTx
และเมื่อผ่านการบาบัดแล้วจะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสารเสพติดทุกเย็นวันศุกร์ เมื่อตรวจพบสารเสพ
ติดติดต่อกันสามครั้งจะถูกนาส่งเข้าค่ายทหารทันที และหากตรวจไม่พบสารเสพติด ติดต่อกันจานวน ๑๖ ครั้ง จะได้รับ
เงินทุนไปประกอบอาชีพ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ (ป.ป.ส) และ
ไม่เพียงแค่การตรวจและส่งบาบัดเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กที่ที่ไม่ได้เรียน ดูแลเด็กที่พ่อแม่ค้ายาและถูก
จับติดคุก อีกทั้งนาเด็กที่มีปัญหาทางสมองเนื่องจากแม่เสพยาในขณะตั้งครรภ์ หรือเด็กที่มีปัญหาทางสมองจากสาเหตุอื่นไป
รักษาและนามาเรียน ประกอบกับมีการสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการฝึกฝนงานอาชีพ และช่องทางในการดารงชีพอย่าง
สุจริต และปรับปรุงสภาพแวดล้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ใหม่ซึ่งการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาในทุกๆมิติที่เชื่อมโยง
กัน จะทาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบยั่งยืน
ความโดดเด่นของนวัตกรรม
ความโดดเด่นของนวัตกรรมคือ เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมตาบลร่มเย็น ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่บูรณาการงานเชิงรุกร่วมกันอย่างทุ่มเท และมีจิตใจเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกันที่อยากเห็นคน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนปราศจากยาเสพติด และเป็นตาบลร่มเย็นอย่างแท้จริง ซึ่งนวัตกรรมตาบลร่มเย็น ไม่ใช่
เพียงการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการงาน ทุกด้าน ทั้งด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการส่งเสริมอาชีพ ต้องทาไปพร้อมกัน เพราะทุกงานต่าง
เชื่อมโยงกันทั้งสิ้น และสิ่งนี้เองเป็นความโดดเด่นของโครงการนวัตกรรม

