
สรุปผลการปฏิบัติงาน ของนายไพบูรณ์   กิ่งภูเขา  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนิคมห้วยผึ้ง” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  งบประมาณ   36,600 บาท จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ/ผลการดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมเตรียมความพร้อมโรงเรียนครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 
เมือ่ วันที่  5  มิถุนายน  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง 
 

 

นางจิดาภา  ลาวัลย์  นายก อบต.นิคมห้วยผึ้งเป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงาน ศพค.  (ภาพที่ 1) 

(ภาพท่ี 2) 



 

นายไพบูรณ์  กิ่งภูเขา  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจัดโครงการ 
(ภาพท่ี 3) 

 

 

ภาพที่ 4 



กิจกรรมเรียนรู้ที่  2 
พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัว และหลักสูตรส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว 

วันที่  13  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
นางคนางค์ กงเพชร หัวหน้าทีมวิทยากรจัดกระบวนการกิจกรรมตามหลักสูตร (ภาพท่ี 5) 

 

 
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ ตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 6) 



 
กิจกรรมเกมส์โยนไข่ เป็นการแบ่งหน้าที่  ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ  ร่วมแก้ปัญหา สร้างความสามัคคี  

(ภาพท่ี 7) 
 

 
แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมโดยมีทีมงานวิทยากรคอยให้คำแนะนำ (ภาพที่ 8) 



 
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอพร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ ร่วมแสดงความคิดเห็น (ภาพที่ 9) 

 
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอพร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ ร่วมแสดงความคิดเห็น (ภาพที่ 10) 

 
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอพร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการ ร่วมแสดงความคิดเห็น (ภาพที่ 11) 



 
ทีมงานวิทยากรสาธิตการโยนไข่ (ภาพที่ 12) 

 
โยนแล้วต้องพิสูจน์ (ภาพที่ 13) 

 
สรุปรวบยอดสาระสำคัญของกิจกรรมเพ่ือเปรียบเทียบ (ภาพที่ 14) 



 
ละลายพฤติกรรมนำเข้าสู่กิจกรรม (ภาพท่ี 15) 

 
 

 
การใช้สื่อบัตรคำครอบครัว (ภาพที่ 16) 

 



 
สรุปความคิดรวบยอดจากสื่อ (ภาพท่ี 17) 

 

 
รวมภาพกิจกรรมหมู่ (ภาพที่ 18) 



กิจกรรมเรียนรู้ที ่3  
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัวของ พ่อ แม่ มือใหม่ และวัยก่อนมีครอบคัว 

เมื่อ วันที่  19  มิถุนายน  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
จ่าเอกจักรวาล  สีทอง  วิทยากร มุมมองเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตคู่ (ภาพที่ 19 ) 

 
นางบังอร  สีทอง บรรยาย การวางแผนและบริหารจัดการการเงินครอบครัว (ภาพท่ี 20) 



 
 

นางบังอร  สีทอง บรรยาย การวางแผนและบริหารจัดการการเงินครอบครัว (ภาพท่ี 21) 
 

 
รวมภาพหมู่กับวิยากร (ภาพท่ี22) 



 

นางประไพพรรณ  ใจอักษร บรรยาย การดูสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด/การเลี้ยงลูกตามวัย 
(ภาพท่ี 23) 

นางประไพพรรณ  ใจอักษร บรรยาย การดูสุขภาพคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด/การเลี้ยงลูกตามวัย 
(ภาพท่ี 24) 

 



ร้อยตำรวจเอกนพธีรา  ดวงวงษา บรรยาย การจัดการความขัดแย้ง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 25) 

 
ร้อยตำรวจเอกนพธีรา  ดวงวงษา บรรยาย การจัดการความขัดแย้ง/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ภาพที่ 26) 

 

 

นายไพบูรณ์  กิ่งภูเขา  สรุปกิจกรรมและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนัดหมายติดตามเยี่ยมบ้าน (ภาพท่ี 27) 



กิจกรรมเรียนรู้ที ่4  
หลักสูตร เสริมสร้างคุณให้ผู้สูงอายุในครอบครัว 

เมื่อ วันที่  26  มิถุนายน  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผ้ึง 

 
นายสมชาย  เฉวียงหงส์ บรรยาย เรื่องครอบครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรัก/คุณค่าแห่งครอบครัว 

(ภาพท่ี 28) 

 
นางสาวรักติยา  ชนะบุญ บรรยายการเสริมสร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ/การวางแผนการเงิน (ภาพที่ 29) 



 
ร้อยเอกนพธีรา  ดวงวงษา  บรรยาย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครอบครัว (ภาพที่ 30) 

 
นางคมขำ  วงละคร บรรยายโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุ/การดูแลผู้สูงอายุ (ภาพที่ 31) 

 



 
นางรื่นฤดี  เพราะนาไร่ บรรยายการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับวัยรุ่นและสมาชิกในครอบครัว 

(ภาพท่ี 32) 

 
การฝึกแยกประสาทสัมผัสบริหารส่วนต่างของร่างกายของผู้สูงอายุ (ภาพที่ 33) 



 
การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (ภาพที่ 34) 

 

 
การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (ภาพที่ 35) 

 



กิจกรรมเรียนรู้ที่ 5 
กิจกรรม ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย ณ  ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 

ระหว่าง วันที่  27  มิถุนายน – วันที่ 4 กรกฎาคม  2562 
กลุ่มที่ 1 ครอบครัวกลุ่มเตรียมพร้อมก่อนแต่งงาน และ พ่อ แม่มือใหม่ จำนวน 5  ครัวเรือน 

ครอบครัวที่ 1 
บ้านนางนงนุช  ชมพูบุตร  บ้านเลขที่ 37 บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ 9 
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางสุเทพ  เอ้ือกิจ คณะทำงาน 

  

 

 

 

 

 

 

. . . . . .. . 
(ภาพท่ี 36)                   (ภาพท่ี 37)  
............................................................................................................................. ................................................. 

ครอบครัวที่ 2 
บ้านนางคำกอง  ธิสังคะ บ้านเลขที่ 36  บ้านโนนทับช้าง  หมู่ที่ 5 
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์ นางหนูกาล  กระจ่างวงษ์  คณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 38) 



ครอบครัวที่ 3 
บ้าน นางนฤมล  พิมพ์เภา บ้านเลขท่ี 44  บ้าน  หมู่ที่ 15  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นายสุริยา  ญาณเสถียร คณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 39) 

............................................................................................................................. ................................................. 
ครอบครัวที่ 4 

บ้าน นางฐานิดา สอนคำพา บ้านเลขท่ี 165 บ้าน  หมู่ที่ 9  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางสุเทพ  เอ้ือกิจ  คณะทำงาน 

 

 
(ภาพท่ี 40) 



ครอบครัวที่ 5 
บ้าน นางพงษ์ไหม บุดดาวงษ์  บ้านเลขที่ 2 บ้าน  หมู่ที่  5 
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางหนูกาล  กระจ่างวงษ์  คณะทำงาน 
 

 
(ภาพที่ 41) 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มที่ 2 ครอบครัวกลุ่มที่มีลูกวัยรุ่น และครอบครัวทั่วไป จำนวน 5  ครัวเรือน 
ครอบครัวที่ 1 

บ้าน เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสนโท  บ้านเลขท่ี 40 บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 2  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางเยาวภา  มงคลเคหา คณะทำงาน 

 
(ภาพที่ 42) 

............................................................................................................................. ................................................. 
ครอบครัวที่ 2 

บ้าน เด็กหญิงณัฐธิกา  เดชรัตน์  บ้านเลขที่ 59 บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 2  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางเยาวภา  มงคลเคหา คณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 43) 



ครอบครัวที่ 3 
บ้านเด็กหญิงชนิสา  จันทรมูล   บ้านเลขที่ 72  บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 2  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางเยาวภา  มงคลเคหา คณะทำงาน 

 
(ภาพที่ 44) 

............................................................................................................................. ................................................. 
ครอบครัวที่ 4 

บ้าน เด็กขายนิพัทธ์  อ่อนบัว บ้านเลขที่ 42 บ้านนาอดม  หมู่ที่ 2  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางเยาวภา  มงคลเคหา คณะทำงาน 

 
(ภาพที่ 45) 



ครอบครัวที่ 5 
บ้าน เด็กชายกฤษณพล  โสภา  บ้านเลขที่ 59 บ้านนาอุดม  หมู่ที่ 2 
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางเยาวภา  มงคลเคหา คณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 46) 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มที่ 3 ครอบครัวกลุ่มที่มีผู้สูงอายุ  จำนวน 5  ครัวเรือน 
ครอบครัวที่ 1 

บ้าน นางสุภาพ เขตสมัคร บ้านเลขท่ี 17 บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ 9 
ผู้ลงติดตามเยีย่มบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางสุเทพ  เอ้ือกิจ   คณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 47) 

............................................................................................................................. ................................................. 
ครอบครัวที่ 2 

บ้าน นางบุญมี  อุ่นผาลา บ้านเลขท่ี 21  บ้านโนนสำราญ  หมู่ที่ 9 
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นางสุเทพ  เอ้ือกิจคณะทำงาน 
 

 
(ภาพท่ี 48) 



ครอบครัวที่ 3 
บ้าน นางพรรณี  แสงอาจ   บ้านเลขท่ี 160 บ้าน  หมู่ที่ 13  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์ นายประมวล  ประทุมชาติ ประธานคณะทำงาน 

 
(ภาพท่ี 49) 

....................................................................................................................... ....................................................... 
ครอบครัวที่ 4 

บ้าน นางสุวรรณี  แก้วสุข   บ้านเลขท่ี 87 บ้าน  หมู่ที่ 13  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์ นายประมวล  ประทุมชาติ ประธานคณะทำงาน 

 
(ภาพที่ 50) 



ครอบครัวที่ 5 
บ้าน นายสรุศักดิ์ สุตนนท์ บ้านเลขท่ี 15 บ้าน  หมู่ที่ 15  
ผู้ลงติดตามเยี่ยมบ้าน/เก็บข้อมูล/สัมภาษณ์  นายสุริยา  ญาณเสถียร คณะทำงาน 
 

 
(ภาพท่ี 51) 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมเรียนรู้ที่ 6 
กิจกรรม สรุปการเรียนรู้โรงเรียนครอบครัว 

เมื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผ้ึง 

 

 
นายไพบูรณ์  กิ่งภูเขา  สรุปรายผลการดำเนินงานและร่วมถอดบทเรียน (ภาพท่ี 52) 

 
คณะทำงาน ศพค. ถ่ายรูปร่วมกัน (ภาพที่53 ) 


