นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550-2559): แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ “ เพชรน้ำหนึ่ง ”

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย เด็กในสถานรองรับได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ครอบครัวและสังคมอย่างมั่นใจ

ปรัชญา สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน ช่วยชาติ (Help them to help themselves and help other people)
วัตถุประสงค์
1. เด็กสุขภาพกายใจแข็งแรง วินัยดี
มีความสุข
2. เด็กมีความสามารถตามความถนัด
3. เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
พัฒนาการสมวัย มีความสุข
มีวินัย มีทักษะภาษาและ
มีจินตนาการสร้างสรรค์ รู้จัก
การช่วยเหลือผู้อื่น

6,045 คน 0-6 ปี
เด็กในความอุปการะ อายุ 0-18 ปี
เด็กเล็ก 0-6 ปี

1,796 คน
เด็กโต 7-18 ปี 3,508 คน

เตรียมความพร้อม

หลักสูตร
เด็บุคกลากร

เด็กมีทักษะการใช้ชีวิต รู้จัก
การดูแลตนเอง มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง มี
ความสามารถตามความถนัด
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

7-12 ปี

เด็กมีความสามารถ มีทักษะ
อาชีพตามความถนัด พึ่งพา
ตนเองได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมั่นใจ

ผลสำเร็จ

13-18 ปี

ความสามารถพิเศษ (Talents)
ทักษะอาชีพ ( Carreer Skills )

ความสามารถพิเศษ (Talents)

ทักษะการใช้ชีวิต ( Living Skills )

ต้นทุนชีวิต (Life Assets)

ต้นทุนชีวิต (Life Assets)

วินัยเชิงบวก (Positive Disciplines)

วินัยเชิงบวก (Positive Disciplines)

วินัยเชิงบวก (Positive Disciplines)

6H (Head, Hand, Heart, Health, Home, Human)

6H (Head, Hand, Heart, Health, Home, Human)

6H (Head, Hand, Heart, Health, Home, Human)

Needs: ต้องการความรัก ความอบอุ่น พัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ สมองพัฒนาเร็ว สนใจเรียนรู้

Needs: คิดเป็นเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจ
บทบาททางเพศของตนเอง ทักษะชีวิตและวินัย
เชิงบวก

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นคนดี มีความสุข และ
คิดสร้างสรรค์

Needs: มีความคิดเป็นของตัวเอง ต้องการการยอมรับ
จากผู้อื่น ต้องการค้นหาตัวตน (อัตลักษณ์) ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ

ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ
-

มีการศึกษา
มีอาชีพ
มีครอบครัว
มีความสามารถ

ประชุมหารือ ผู้เชี่ยวชาญ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- Unicef
- Friends International
- สภาองค์ กรพัฒนาเด็กและ
เยาวชนฯ

-

รวบรวมข้ อมูล รายละเอียด
กิจกรรมเพือ่ จัดทาคู่มอื ฯ

- นาเสนอยุทธศาสตร์ ต่อ รมว.พม
- หน่ วยงานดาเนินงาน
กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์
- หน่ วยงานจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถพิเศษ ( Talents )
6 ด้ าน ดนตรี กีฬา ภาษา ศิลปะ
วิชาการ อิเลคทรอนิกส์
- ส่ วนกลางจัดกิจกรรมค้นหา
ศักยภาพเด็ก (จัดกิจกรรมประกวด)

- ส่ วนกลางจัดมหกรรม
ALL STARS KID TATENTS
“ค้ นหา เพชรนา้ หนึ่ง” ครั้งที่ 1
- แสดงผลงาน
- มอบรางวัล
- ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ( 6 เดือน )

มิถนุ ายน - พฤศจิกายน 2559

ธันวาคม 2559

มีนาคม 2559
- ประชุมหัวหน้ าหน่ วยงานและ
เจ้ าหน้ าทีร่ ับมอบนโยบาย
- กาหนดรู ปแบบกิจกรรมตา ม
โปรแกรม 6 H , ต้ นทุนชีวติ ,
วินัยเชิงบวก , ทักษะอาชีพ ,
ทักษะการใช้ ชีวติ ,
Kid Talents
--

- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน “ล้ านนาเกมส์ ”
- แต่ งตั้งคณะทางานจัดคู่มอื ฯ
- จัดทาคู่มอื การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ฯ

- หน่ วยงานดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ (ต่ อเนื่อง)
- จัดกิจกรรมส่ งเสริม
ความสามารถเด็กตามความ
ถนัด (ค่ าย Kid Talents)
- พัฒนาบุคลากร (ต่ อเนื่อง)

- ส่ วนกลางจัดมหกรรม
ALL STARS KID TATENTS
“ค้ นหา เพชรนา้ หนึ่ง” ครั้งที่ 2
- แสดงผลงาน
- มอบรางวัล

ธันวาคม 2560

มิถนุ ายน - พฤศจิกายน 2559

กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2560

- พัฒนาบุคลากร
- ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
- การะประเมินความสามารถเด็ก/
จัดกลุ่มเด็ก
- การพัฒนาตนเอง
- การสร้ างความสุ ขในการทางาน

- ส่ วนกลางจัดกิจกรรมค้ นหา
ศักยภาพเด็ก
(กิจกรรมประกวด)
- หน่ วยงานดาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ (ต่ อเนื่อง)
- ประเมินผล การดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์

