สรุปประเด็น โครงการอบรมวิทยากรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอย
หลักสูตร การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20 - 23 มกราคม 2553
วันที่ 20 มกราคม 2553
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอุนเครื่อง (สอบถามชื่อ สังกัด และสิ่งที่ชอบ)

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “ความคาดหวัง”
กิจกรรมความคาดหวัง ใหผูเขารับการอบรมทุกคนแสดงความคาดหวังที่ไดจากการอบรมในครั้งนี้
โดยแยกขอเปน 7 หัวขอ ดังนี้
1. เทคนิคการจัดการขยะ
- เทคนิคการจัดการขยะที่ถูกตอง
- แนวทาง/วิธีการในการปฏิบัติการสงเสริมการลดขยะ
- เทคนิคในการถายทอดความรูสูประชาชน
- ความรูและเรื่องขยะ
- ตองการนําความรูที่ไดไปสูเ ปาหมายการคัดแยกขยะ
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- ลดปริมาณมูลฝอย
- มีความรูในการเปนวิทยากร CBM อยางดี
- ตองการไดรบั ความรู ตองการใหชุมชนมีสวนรวมในการคัดแยกมูลฝอย
- วิธีการ, เทคนิค การจัดการ CBM
- ลดปริมาณขยะ
- ความรู (ลดมูลฝอย)
- เพื่อใหไดความรูลดปริมาณมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
- ลดขยะไดเปนรูปธรรม
- ประชาชนรวมมือแยกขยะกอนทิ้ง
- ความรูในการจัดการมูลฝอยและความรวมมือของชุมชน
- ความรูในการแยกขยะอยางเปนระบบ
- ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอย
- ความรูการจัดการขยะโดยชุมชน
2. การนําไปปฏิบัติ
- ฟงวิทยากรแลวเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติได
3. เทคนิคการจูงใจ
- วิธีจูงใจชาวบาน
- แนวทางการปฏิบัติใหประชาชนใหความรวมมือ
- การกระตุน ชุมชน
- เทคนิคการจูงใจ
- เทคนิคการเชิญชวนประชาชน
- เทคนิคการจูงใจชาวชุมชนเขามามีสวนรวม
- ความรวมมือที่จะใหประชาชนทําตามนโยบายที่นาํ เสนอ
4. เทคนิคการพูด
- ความรูในการเขาพบชุมชน
- เทคนิคการพูดกับชุมชน
5. เทคนิคการมีสวนรวม
- ชุมชนใหความรวมมือ
- การไดรับความรวมมือจากประชาชน (ชุมชน)
- ความรวมมือจากทุกภาคสวน
- เทคนิคใหประชาชนมีสวนรวมของพิษณุโลก
- อยากไดความรูในการทําใหประชาชนมีสวนรวม
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6. เทคนิคการเปนวิทยากร
- ถายทอดความรู CBM ตอทุกคนได
- วิธีการ + รูปแบบการอบรม
- เทคนิคในการเปนวิทยากร
- เปนวิทยากรที่ดีใหกับชุมชน ชุมชนปฏิบัติงานไดจริง
- สามารถถายทอดความรูสูชุมชนที่มีอยูในสํานักงานเขต
- การพูดกับประชาชน
- ประสบการณไปเผยแพรใหกับชุมชน
- เปนวิทยากรที่ดี
7. อื่น ๆ
- ไดรับรูสิ่งที่ไมเคยรับรู
- กทม. จะเปนมหานครแหงสิ่งแวดลอม
- เทคนิคใหม ๆ
- นาที่จะไดความรูเพิ่มมากขึน้
- วิธีการ
- ความรู ความสามัคคี ความสนุกสนาน
- ไดเพื่อนใหม
- ขยะใน กทม. ตองลดลงแนนอน
- ความรูเกีย่ วกับรายละเอียดการดําเนินโครงการ - นําความรูไปใชในงาน
- เพิ่มพูนศักยภาพ
- ชีวิตดีดีที่ในเมืองหลวง

กิจกรรมที่ 3 ระดมความคิดเห็น เรื่อง ปญหาในการทํางานรวมกับประชาชน
กลุมที่ 1 (โอย โอย)
-

เวลาของประชาชนไมตรงกัน
ขาดแรงจูงใจ (ผลตอบแทน)
ขาดความสามัคคีในชุมชน
ผูนําชุมชนไมเขมแข็ง
มีการแทรกแซงทางการเมืองและกลุมผลประโยชน
ประชาชนรักความสบาย ไมชอบการเปลี่ยนแปลง

- ไมใชคนในพื้นที่ อาจเปนผูเชา
กลุมที่ 2 (เจ็บ ๆ)
- ประชาชนไมใหความรวมมือ
- จนท.ไมมีเทคนิคในการเขาถึงประชาชน
- วัสดุ อุปกรณมีไมเพียงพอ
- งบประมาณไมมีเพียงพอ
- ปญหาดานการเมือง (การแบงพรรคแบงพวก)
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กลุมที่ 3 (รวมพลัง)
-

ขาดแคลนงบประมาณ
ขาดแคลนบุคลากร, วัสดุอุปกรณ
ประชาชนไมใหความรวมมือ
ขาดความรูและประสบการณ
ขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

กลุมที่ 4 (อวตาร)
-

ประชาชนไมใหความรวมมือ
ผูบริหารไมใหความสําคัญ
นโยบายผูบริหารไมตอเนื่อง
ประชาชนขาดจิตสํานึก
งบประมาณไมเพียงพอ
การไมมีทีมงานที่ดีเพียงพอ (ขาดเอกภาพ)
ขาดแรงจูงใจ
ขาดความรวมมือหรือการมีสวนรวมของหนวยงานของเขตที่เกี่ยวของ
ขาดการประชาสัมพันธละอุปกรณสื่อ

กลุมที่ 5 (รวมพลัง)
- ปญหาเจาหนาที่
- ขาดการประชาสัมพันธ
- ขาดการประสานงาน
- ไมใสใจในหนาที่
- ปญหาจากประชาชน
- ประชาชนไมใหความสําคัญ
- ไมมีเวลาในการเขารวม
- ประชาชนขาดวินยั ไมปฏิบตั ิตามกฎหมาย
- ขาดความรูความเขาใจ

กลุมที่ 6 (Six)
- วัสดุอุปกรณในการปฏิบตั ิงานไมเพียงพอ
- ขาดการทํางานเปนทีมระหวางฝายตาง ๆ
- การสนับสนุนของผูบริหารไมตอเนื่อง
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กลุมที่ 7 (ชวง ชวง)
-

ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะ
ประชาชนเห็นวาเปนหนาที่ของภาครัฐ
ประชาชนไมเห็นประโยชนจากการคัดแยกขยะ
ประชาชนขาดความสามัคคีเขมแข็งในการรวมกลลุม
นโยบายของผูบริหารขาดความชัดเจนตอเนื่อง
งบประมาณมีนอยไมเพียงพอ
สถานที่ในการดําเนินการมีอุปสรรคในการคัดแยกขยะมูลฝอย

กลุมที่ 8 (หลินปง)
- ปญหาไมใหความสนใจเกีย่ วกับการจัดเก็บขยะ
- ขาดความรูในการคัดแยกขยะ
- เห็นแกประโยชนสวนตนมากวาประโยชนสวนรวม
- การสื่อสารไมชัดเจน
- ประชาชนคิดวาการคัดแยกหรือการลดปริมาณขยะไมใชหนาที่ของประชาชน

กลุมที่ 9 (Kiss สิคิด)
-

ประชาชนไมใหความรวมมือ
เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการใหความรูตอชุมชน
ขาดความตอเนื่องในการประสานงานกับชุมชน
ขาดความรวมมือภายในชุมชนดวยกันเอง
ชุมชนมีหลายๆสี หลากหลายความคิด
ความแตกตางทางศาสนา
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วันที่ 21 มกราคม 2553
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบอกใบวาดภาพ
รายละเอียด
A
ดูภาพตนแบบแลวใหบอกตอ B (หาม A เขามาในหองและหามจดรายละเอียดของภาพ)
B
ฟง A บอก จํารายละเอียดมาบอกตอ C (B ไมมีสิทธิ์ดูภาพตนแบบและหามจด)
C
อยูกับที่ฟง B แลววาดภาพตามที่ B บอก (สามารถถาม D ได)
D
ดูภาพตนแบบและวิ่งเขา-ออกหองได แตไมมีสิทธิ์พูด ตองเอามือไขวหลัง ไดแตสายหนา
และพยักหนาเทานั้น

สรุป สิ่งที่เรียนรู
- การสื่อสาร
- การทํางานเปนทีม
- ผูใหนโยบายไมไดใหรายละเอียด
- ผูรับนโยบายรับมาไมหมด
- การลดการประสาน / สรุปผล
- นาจะมีการพูดคุยกันบอย ๆ
- ขาดขั้นตอนการดําเนินการควรมีการตรวจสอบ / ประเมินผล ตลอด
- กอนกําหนดนโยบายนาจะมีการถามผูปฏิบัติ
- ทํางานแบบมีสวนรวม รวมคิดรวมทํา รวมประเมิน
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กิจกรรมที่ 2 การกําหนดวิสัยทัศน
จัดกลุมระดมความคิดเห็น วาดรูปออกแบบ ชุมชนในฝนภายใน 3 ป พรอมจัดทําและเสนอโครงการ
ในปแรก
กลุมที่ 1 รวมมือรวมใจ
แนวทางความฝน
1. สอบถามความตองการของชุมชน
2. ถายทอดความรูในการจัดการขยะ
3. ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว
4. เจาหนาทีต่ องเขาไปตรวจสอบและติดตามผลอยูเสมอ
5. ชุมชนออกแบบแนวความคิดในการบริหารจัดการแตละชุมชนเอง
6. สภาชุมชนสามารถบริหารจัดธนาคารขยะไดดว ยตนเองอยางยั่งยืน
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนรวมใจไรขยะ รักษสิ่งแวดลอม
หนวยงาน
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ปงบประมาณ 2553
หลักการและเหตุผล
เพื่อการดําเนินการรวมใจรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งจะดําเนินการตอเนื่อง 3 ป ใหวตั ถุประสงค
จึงตองมีความจําเปนถายทอดความรูใหแกชุมชนใหมีความเขาใจในแนวทางการจัดการมูลฝอยในชุมชน
วัตถุประสงค
1. ตองการอบรมชุมชนกลุมเปาหมาย
2. ชุมชนมีการรวมกลุมกันเหนียวแนน
เปาหมาย
ชุมชนนํารอง จํานวน 3 ชุมชน
ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 จํานวน 3 รุน ๆ ละ 1 วัน.
งบประมาณ
1.คาตอบแทนวิทยากรและคาวัสดุในการจัดอบรม
10,000 บาท
2.คาอาหารและเครื่องดื่ม
5,000 บาท
3.ทุนในการดําเนินการจัดทําธนาคารขยะ สําหรับกลุมเปาหมาย
3 ชุมชน ๆ ละ 50,000 บาทรวม 150,000 บาท รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 165,000 บาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ชุมชนมีการรวมกลุมกันเปนผลสําเร็จ
2.ชุมชนมีความรูในการจัดการมูลฝอยอยางถูกวิธี
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ปญหา/อุปสรรค
1.ประชาชนในชุมชนไมใหความรวมมือ
2.ไมไดรับงบประมาณ
กลุมที่ 2 ฝนที่เปนจริง
แนวทางความฝน
1.ปลูกสรางจิตสํานึกในชุมชนใหรักษาความสะอาด
และสภาพสิ่งแวดลอม
2.สงเสริมใหชุมชนคัดแยกขยะภายในชุมชนของตนเองได
3.สนับสนุนใหมีรายไดจากการแยกขยะรีไซเคิลโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ ทําใหเกิดแรงจูงใจ
ชื่อโครงการ โครงการปลูกสรางจิตสํานึกใหชุมชนรักษาความสะอาด
หนวยงาน
ปงบประมาณ 2553
แนวทางดําเนินการ
1.จัดประชุมมอบหมายงานในหนาทีใ่ หแกเจาหนาที่
2.จัดฝกอบรมสมาชิกในกลุม เปาหมาย
3.ดําเนินการตามแผนงานและโครงการ
วัตถุประสงค
ใหชุมชนสะอาดนาอยูอยางยั่งยืน
เปาหมาย
1.ประชาชนในชุมชน
2.สถานศึกษา
3.ศาสนสถาน
4.สถานประกอบการ ฯลฯ
ลักษณะโครงการ
เปนโครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2553
งบประมาณ
ใชงบประมาณประจําป 2553.
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ประชาชนใหความรวมมือมีรายไดเพิ่มขึ้น
2.ชุมชนสะอาดมีความสะอาดเรียบรอย
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กลุมที่ 3 เพอฝน
แนวทางความฝน
1.รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก สรางแรงจูงใจ
2.การมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
-งบประมาณ
-ความคิด
-การลงมือทําและแกปญหารวมกัน
3. การทํางานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(เจาหนาที่รกั ษาความสะอาด)
4.มีการติดตามและประเมินผล
ชื่อโครงการ โครงการสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
หนวยงาน
ปงบประมาณ 2553
แนวทาง
1.จัดเจาหนาทีศ่ ึกษาปญหาและความตองการของประชาชน
2.รวบรวมขอมูลจัดทําสถิติความตองการของประชาชนและความเปนไปไดที่จะดําเนินการ
3.จัดทําประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน สื่อตาง ๆ (ทีวี, นสพ.,วิทยุชุมชน)
4.จัดอบรมและศึกษาดูงาน
งบประมาณ
1.คาอาหารทําการลวงเวลาของเจาหนาที่ 1,000,000 บาท
2.จัดทําประชาสัมพันธ 5,000,000 บาท
3.อบรมและศึกษาดูงาน 10,000,000 บาท
รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 16,000,000 บาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนและทุกภาคสวนใหความรวมมือ
กลุมที่ 4 7 ดาว
แนวทางความฝน
1.สรางจิตสํานึกและปลูกฝง
2.รณรงคใหความรูอยางตอเนื่องทุกระดับชั้น
3.ฟงความตองการของทุกชนชั้นและเสนอแนวทางใหม ๆ
4. บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เครงครัด
5.นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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ชื่อโครงการ โครงการรักษสิ่งแวดลอม
หนวยงาน
ปงบประมาณ 2553
วัตถุประสงค
1.ใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดานความสะอาด
2.ใหภาครัฐและประชาชนมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
เปาหมาย
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมเขตละ 2 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา (บุคลากร
และนักเรียน)
แนวทางการดําเนินการ
1.ประชุมผูเกี่ยวของ
2.กําหนดกลุมเปาหมาย
3.จัดอบรมใหความรู
4.ติดตามประเมินผล
งบประมาณ
โรงเรียนละ 50,000 บาท (600,000 บาท)
กลุมที่ 5 เด็กหลังหอง
แนวทางความฝน
1.จัดทําโครงการ / ติดตอผูซื้อ /
ประสานสถานประกอบการแยกเศษอาหาร
2.ดําเนินการอยางตอเนื่อง 3 ป
3.ประเมินผล
4.ปรับปรุงโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการศูนยคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
หนวยงาน
ฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ปงบประมาณ 2553
หลักการและเหตุผล
เมืองขยายตัวมากขึ้น มีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนหนาแนน ทําใหมีปริมาณมากขึ้น จึงได
จัดทําโครงการฯ ขึ้น เพื่อใหชุมชนสะอาดนาอยู
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วัตถุประสงค
1.ชุมชนสะอาด
2.มูลฝอยลดลง
3.เพิ่มรายได
4.ลดคาใชจายของ กทม.
เปาหมาย
ดําเนินการในชุมชนเด็กหลังหอง
งบประมาณ
งบประมาณป 2553 จํานวน 5,000,000 บาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ชุมชนสะอาด
2.มูลฝอยลดลง
3.ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึน้ ปละ 1,000,000 บาท
4.คาใชจายของ กทม. ลดลง 3,000,000 บาท/ป
การประเมินผล
1.สอบถาม
2.ดูปริมารขยะ
3.รายไดจากการขาย
กลุมที่ 6 กรุงเทพพัฒนา
แนวทางความฝน
1.ทุกบานรูและเขาใจการจัดการขยะโดยชุมชน CBM
2.ประชาชนรวมคิดกําหนดนโยบายและแกไขปญหา
3.อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน
4.ประชาชนมีสุข
ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯ สะอาด ทุกบานแยกขยะ
หนวยงาน
กลุมกรุงเทพพัฒนา
ปงบประมาณ 2553
หลักการและเหตุผล
กทม.เปนมหานครมีประชาชนจํานวนมาก ปญหาการจัดการมูลฝอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
สูญเสียงบประมาณจํานวนมาก จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางและวิธีแกไขปญหาใหเหมาะสมและยั่งยืน
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วัตถุประสงค
1.เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2.เพื่อลดงบประมาณ
3.เพื่อใหทกุ บานแยกขยะ
4.เพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
5.เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชน
เปาหมาย
กทม. สะอาดทุกบานแยกขยะ
1.ชุมชน/หมูบา นจัดสรร
2.โรงเรียนในพื้นที่
3.หนวยงานราชการ
แนวทางการดําเนินการ
1.คัดเลือกชุมชนกลุมเปาหมาย
2.จัดทําโครงการเสนอของบประมาณ
3.ประชาสัมพันธ/อบรม CBM
4.ดําเนินการตามโครงการ
5.ติดตามประเมินผล
ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2553
งบประมาณ
10,000,000 บาท
ผลที่คาดวาจะไดรับ
กทม. สะอาด/ชุมชน/โรงเรียน/หนวยราชการ คัดแยกขยะ
ปญหา/อุปสรรค
อาจจะไมไดรบั งบประมาณตามที่เสนอขอ
การติดตามประเมินผล
1.จากขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย
2.จากการทอดแบบสอบถาม
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กลุมที่ 7 เกิน 7 ใจเต็มรอย
แนวทางความฝน
1.เขาชุมชนรวมระดมความคิด
2.วางแผนและประสาน
3.รวมดําเนินงานพัฒนา
4.ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
ชื่อโครงการ โครงการสรางวินัยรวมใจพัฒนาชุมชน
หนวยงาน
ปงบประมาณ 2553
หลักการและเหตุผล
กทม. มีชุมชนเปนจํานวนมาก ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทิ้งขยะในชุมชน ปริมาณขยะ
8,400 ตันตอวัน ทําให กทม. ตองเสียคาใชจายในการเก็บ กําจัด/ทําลาย เปนจํานวนมาก
วัตถุประสงค
1.เพื่อลดปริมาณขยะและคาใชจาย
2.เพื่อใหประชาชนและชุมชนมีวินยั และการมีสวนรวม
แนวทางดําเนินการ
1.ประชาสัมพันธ เขาชุมชนรวมระดมความคิดเห็น
2.วางแผนประสานงาน
เปาหมาย
ลดปริมาณมูลฝอยในปแรก 20%
ระยะเวลาการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2553
งบประมาณ
500,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
การติดตามและประเมินผล
1.จากจํานวนขยะที่ลดจํานวนลง
2.สํารวจและรายงานผล
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ทางบวก
1.รับฟงความคิดเห็นของประชาชน
2.มีการระดมความคิดเห็นรวมกัน
3.จัดลําดับความสําคัญกอนหลัง
4.กําหนดเปาหมายชัดเจน/คัดเลือกเปาหมาย
5.ทําตามกําลังตัวเอง
6.เห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
ทางลบ
1.เปาหมายมากเกิน
2.ของบประมาณมาก
3.ขาดรายละเอียด/เหตุผลการใชงบประมาณ
4.แผนงาน/โครงการที่ไมประสบความสําเร็จ
5.ปริมาณงานมากแตขาดทีมงาน
6.กิจกรรมยังไมชัดเจน
แงวิทยากร
1.กินที่ละคํา ทําที่ละอยาง (มอบหมายงานที่ละอยาง)
2.การเปนวิทยากรตองชัดเจน
3.การเปนวิทยากรเรื่องอะไร
วิทยากรควรจะมีความรู/เชีย่ วชาญเรื่องนัน้
กิจกรรมที่ 3 ไดขอคิดอะไร จากการดูวีดที ัศนครูสมพร

กลุมหมูเก็บมะพราว
1. กําหนดกลุมปาหมายที่มีความพรอม
2. วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. สรางความคุนเคยและเปนกันเอง
4. ใหความรู และปฏิบัติเปนตัวอยาง
5. ใหชุมชนรูจกั คิด และแกปญหา
6. คอยดูแลเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ
7. ประเมินผล
8. พัฒนาสรางประสบการณใหม ๆ
14

กลุมลิงนอยไมกลัวน้ํารอน
1. มีเปาหมายอยางชัดเจน
2. ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน
3. ใหความรูบอย ๆ จนชุมชนสามารถปฏิบัติเองได
4. ไววางใจซึ่งกันและกันระหวางชุมชนกับวิทยากร
5. เปนตัวอยางและลงมือปฏิบัติพรอมกับชุมชน
จนชุมชนสามารถดําเนินการไดดว ยตัวเองอยางยั่งยืนและถาวร
6. สามารถใหคิดเองได และสนับสนุนขอมูลที่ชุมชนรองขอ
7. สรุปและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
กลุมศิษยครูพร
1. ศึกษาพฤติกรรมของลิง / ใหความรัก
2. สรางแบบอยางใหลิงเรียนรู
3. เพิ่มทักษะจากงายไปยากอยางเปนขั้นตอน
4. ดวยความอดทนอยางตอเนื่อง
5. ใหรูจักวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
6. ดําเนินการตามเปาหมายอยางชัดเจน
กลุมศิษยครูสมพร 53
1. มีความพรอมที่จะใหความรู / ทํา
2. มีเปาหมายชัดเจนวาจะทําสิ่งใด
3. ทําอยางมีขั้นตอน
4. มีความพยายามและอดทน
5. มีความเปนผูนาํ / ทําเปนตัวอยาง
6. มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ
7. มีการประเมินผลทุกขั้นตอน
กลุมลิงหรือจะแนกวาคน
1. การปรับตัว ความอดทน การใหความรัก การสรางศรัทธา
2. เรียนรูจากงายไปยาก
3. ฝกทักษะ (ปากกัดเทาถีบ)
4. สรางความคุนเคย, ไววางใจ
5. รวมลงมือทําเปนตัวอยาง
6. สอนใหรูจักวิธีการแกไขอุปสรรค
7. ย้ําคิด ย้ําทํา
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8. มีการประเมินผลทดสอบความรูประสบการณ
9. ปรับเปลี่ยนสถานที่เรียนรู
10. ปฏิบัติงานจริงจากประสบการณที่เรียนรู
กลุมหัวเห็ด
1. ทําความเขาใจพื้นฐาน ความรู ความเขาใจในระดับใด
2. สรางความรักและศรัทธา
3. สรางความรูความเขาใจ และแบบอยางใหเห็น
โดยใชในสภาพแวดลอมเปนอยู
4. ตองใชความพยายามสูง
5. ความตอเนื่อง และเห็นเปนรูปธรรม
6. การประเมินผล
กลุมหนึ่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความอดทน ทําซ้ํา
เรียงลําดับขั้นตอน
ทําตัวอยางใหดูกอน
การใหความรัก ความคุนเคย ความใกลชิด
ใหปฏิบัติจริง
ทดสอบและประเมินผล
ถาไมผานก็กลับไปเริ่มตนใหม
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วันที่ 22 มกราคม 2553
กิจกรรมที่ 1 แบไตวิทยากร
จัดกลุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปนวิทยากรที่ดี
กลุมที่ 1 ทําใหยากแลวจากไป
แกน CBM
1.สรางความเปนกันเองเสมือนครอบครัว
2.ความตอเนื่องในการลงพื้นที่ แนะนําใหคาํ ปรึกษาสนับสนุนจนดําเนินตอไดเอง
3.รวมคิด รวมทํา รวมแก มีความสามัคคีสูแนวทางเดียวกัน (การมีสวนรวม)
4. เริ่มจากตัวเรา เอา เขา ไว
5.สรางแรงจูงใจ
วิทยากรคือ
ผูสื่อสารขอมูล ความรู หรือวิธีการถายทอดใหผูรับเขาใจ
หนาที่ของวิทยากร ถายทอดความรูประสบการณในเรื่องเชี่ยวชาญนั้น ๆ แกกลุมเปาหมายวิทยากรที่ดีตอง
-วิเคราะห วางแผน จัดลําดับความสําคัญของเรื่อง
- ศึกษาเรื่องที่จะพูดกับกลุมเปาหมาย
-เทคนิคการสรางแรงจูงใจใหเกิดความตองการที่จะกระทํา
-เปนนักสันฑนาการที่ดคี ือ อบรมดี มองโลกในแงดี และสรางความสนุกสนานใหแกกลุมเปาหมาย
-ขณะทําหนาที่ตองมีใจเปนกลางและสามารถควบคุมอารมณได
-ใชภาษาสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
-เปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับกลุมเปาหมาย
กลุมที่ 2 CBM มหาบําบัด
หัวใจของ CBM
1.การทําใหประชาชนมีสวนรวมกับเรา
2.การสาธิตวิธีสูการปฏิบัติ
3.การมีสวนรวมของทั้ง 3 กลุม ผูบริหาร – เจาหนาที่ – ชุมชน
4.การเขาถึงพื้นฐานของพื้นฐานปญหาขยะที่แทจริง
5.ไดรูถึงพื้นฐานของชุมชนที่เราเขาไปศึกษา เพื่อนําไปสูการแกไขและการปฏิบัติ
6.การลดและคัดแยกขยะจากตนทาง
7.การโนมนาวจิตใจของชุมชนใหเห็นผลดี ผลเสีย จากการนําไปปฏิบัติ
8.แนวทางการแสวงหาความรวมมือ โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาขยะ
9.ความตองการที่แทจริงของประชาชนในการรวมคิด-ทํา
10.เปนสิ่งที่เจาหนาที่รัฐและประชาชนตองรู มีความคุนเคยสนิทสนมและรวมมือเทา ๆ กัน
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11.เปนการจัดการอยางมีรูปธรรมและสามารถดําเนินการไดจริง เกิดดอกออกผลสูชุมชน
ทําใหชุมชนเขมแข็ง
การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
กลุมที่ 3 นอกสายตา
แกน CBM
-เปดประตูหวั ใจใหกวางที่สุด ยอมรับความเห็น
ที่แตกตาง และหาบทสรุปที่ทุกคนยอมรับรวมกัน
-ทําหนาที่ของตนเองกอน แลวคอยสอนผูอื่น
จะไมมวั หมองในภายหลัง
-ไมหวั่นเกรงปญหา และไมเอาปญหามาขวางกั้นสิ่งที่จะคิดสิ่งที่จะทํา
-สรางศรัทธาและเปนตัวอยางที่ดี
-คิดจากนอยทําจากนอย แกปญหาจากนอยใหเปนรูปธรรม แลวคอยเพิม่ ทีละนอย
อยางเปนระบบ และยั่งยืน
-ลงมือปฏิบัติจริง และติดตามประเมินผล
หัวใจวิทยากร
1.ตองกลาเชื่อมั่นในตัวเอง
2.ตองมีความรูหลากหลาย
3.เปนผูที่ตองรูจักตัวเองและผูอื่น สามารถปรับความรูใหเขากับกลุมเปาหมายและถายทอดความรูใ ห
เขาใจงาย
4. เปดใจกวางยอมรับความเห็นที่แตกตาง หลีกเลี่ยงการปะทะ
5.ไมยึดติดกับรูปแบบ สามารถพลิกแพลงตามสถานการณได
6. ตองรูจริง ทําไดจริง
7.จิตใจในการโนมนาวหัวใจ
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