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1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาเยาวชนขยะความดีสูการพัฒนาอาชีพ 

2. งบประมาณ : 500,000 บาท (หาแสนบาท) 

3. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณการแพรระบาดยาเสพติด พื้นที่แพรระบาดยาเสพติด จากสถิติการจับกุมคดี

ยาเสพติดทุกขอหาทุกตัวยาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ปงบประมาณ 2561 พบวามีการ

จับกุมทั้งหมด 36,796 คดี ผูตองหา 39,882 คน เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมาพบวา

สถิติการจับกุมมีจํานวนคดีเพิ่มขึน้คิดเปนรอยละ 21.68 (ปงบประมาณ 2560 จับกุมได 30,241 

คดี ผูตองหา 34,367 ราย) 5 จังหวัดมีสถิติการจับกุมเพิ่มขึ้น ไดแก จ.สงขลา จ.นราธิวาส จ.

ปตตานี จ.ตรัง และ จ.ยะลา และลดลง 2 จังหวัด ไดแก จ.สตูล และ จ.พัทลุง โดยจังหวัดที่มี 

การจับกุมสูงสุดไดแก จ.สงขลา และต่ําสุดไดแก จ.พัทลุง (รายงานการตรวจราชการระดับเขต

สุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวขอ การบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดเขต

สุขภาพที่ 12) ซึ่งพื้นที่ชุมชนเทศบาลตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตระหนักตอ

ปญหาการระบาดยาเสพติดในชุมชนและตองการใหแกไขมากที่สุดโดย การยับยั้งการระบาด

ของยาเสพติดในหมูเยาวชน การลดจํานวนผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และการปองกันเยาวชน

กลุมเสี่ยงใหออกหางตอสิ่งแวดลอมดานยาเสพติด ซึ่งเปนโจทยที่สําคัญของชุมชน เปนความ

ตระหนักของสมาชิกในชุมชน แตยังไมมีกระบวนการขับเคลื่อนชุมชมในการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน เพื่อสรางภูมิคุมกับใหกับเยาวชนได จากการสังเกตพบวา มีกลุมเยาวชนกลุมหนึ่ง

ภายใตการกํากับดูแลของมัสยิดยาเมร ในพื้นที่ของเทศบาลตําบลยี่งอ ไดมีความพยายาม

รวมกลุมเยาวชนกลุมเสี่ยงมาสรางกิจกรรมเพื่อสรางคุณคาตอตัวเยาวชนกลุมเสี่ยงไดตระหนัก

ตอคุณคาความเปนบุคคลในชุมชน มีความสามารถ มีพลังในตัวเยาวชน โดยมีกิจกรรมการเก็บ

ขยะพลาสติกซึ่งเปนเครื่องมือ หรือสื่อกลางระหวางกลุมเยาวชนกลุมเสี่ยงกับสมาชิกในชุมชน

เทศบาลตําบลยี่งอ ใหชุมชนไดเห็นคุณคาของเยาวชน และเยาวชนไดรูจักคุณคาของตนเองผาน

การเปนจิตอาสา หรืออาสาสมัครทําความดี การเก็บขยะพลาสติกเพื่อนําไปสูโรงงานรับซื้อ

พลาสติกนําไปรีไซเคิล เยาวชนกลุมนี้ไดรับกําลังใจจากชุมชนวา “กลุมเยาวชนขยะความด”ี แต

ปจจัยที่สําคัญตอการสรางภูมิคุมกันตอเยาวชนที่ไดเริ่มสรางคุณคาของตนเองดวยตนเองแลว 

คือ ความยั่งยืนดวยปจจัยของเศรษฐกิจ ที่จะตอยอดความดีที่ไมสิ้นสุด ใหขยะความดีไดเปน

พืน้ที่ของเยาวชนกลุมเสี่ยงในรุนตอไป ไดใชพืน้ที่ของขยะความดี นี ้สรางคุณคาใหกับตนเอง 

ทางมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไดเห็นถึงความสําคัญตอชุมชน เยาวชน และมัสยิด แตทั้งหมดนี้ยัง

ขาดองคความรู อยูมากตอการแกปญหากับยาเสพติด ดังนั้นมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตองการมี
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สวนรวมในการสรางเครื่องมือ กลไกในการขับเคลื่อน องคกร ชุมชน ตอการแกปญหา ดวย

ความยั่งยืนในการพัฒนาตามโครงการจิตอาสาประชารัฐ 

4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อสรางคุณคาตอเยาวชนกลุมเสี่ยงในชุมชนดวยหลักการศาสนา 

4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนกลุมเสี่ยงใหเกิดการสรางอาชีพ 

4.3 เพื่อสรางจิตอาสาตอเยาวชนกลุมเสี่ยงโดยใชขยะความดีเปนสื่อ 

4.4 เพื่อพัฒนากลุมเยาวชนที่ผานโครงการพัฒนาศักยภาพสูการพัฒนาผูประกอบการรับซือ้

ขยะ 

5. ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ชวง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

จํานวน
วันที่ใช 

ผูรับผิดชอบ 

1.  ใ ห ค ว า ม รู ด า น
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพ
ติด  ความรูดานศาสนาที่
เกี่ยวของกับสิ่งเสพติด 

1.1 เตรียมความพรอมสําหรับ
การจัดคายอบรม 

เดือนท่ี 1 
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ทีมงาน สัปบุรุษมัสยิด 

1. 2 ค า ย อบรมคว าม รู ต า ง ๆ 
เกี่ยวของกับยาเสพติด ความรู
ดานศาสนาที่เกี่ยวของกับยาเสพ
ติ ด  ก า ร อ ยู กั บ สั ง ค ม ที่ มี
สภาพแวดลอมเสี่ยงตอสิ่งเสพติด 
และการสรางคุณคาของตนเอง
ดวยการจัดการขยะในชุมชน 

เดือนท่ี 1 

 

3 ทีมงาน สัปบุรุษมัสยิด 

1.3 คัด เลือกเยาวชน แกนนํา
สําหรับพัฒนาเปนอาสารอบที1่ 

เดือนท่ี 2 

 

2 ทีมงาน 

2. สรางความตระหนักใน
การใหความสําคัญกับ
การจัดการขยะชุมชนโดย
เยาวชนอาสา 

2.1 ระดมสมอง ความสําคัญของ
ขยะ วิธีการจัดการขยะ และการ
เพิ่ม 

เดือนท่ี 3 

 

5 ทีมงาน 
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วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ชวง
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

จํานวน
วันที่ใช 

ผูรับผิดชอบ 

3. การเพิ่มมูลคาขยะดวย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร 

3.1 กิจกรรมทดลองทาง
วิทยาศาสตรกับการเพ่ิมมูลคา
ขยะ 

เดือนท่ี 3 

 

4 ทีมงาน 

4. ศึ กษาดู ง าน  สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของ
กับการแปรรูปขยะ 

ศึกษาดูงาน สถานประกอบการที่
เกี่ยวของกับการแปรรูปขยะ 

เดือนท่ี 3 

 

4 ทีมงาน 

5.ดําเนินการจัดการขยะ
และสรางรายไดจากการ
บริหา รจั ดการขยะใน
ชุมชน 

5.1ดําเนินการจัดการขยะและ
สรางราไดจากการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน 

เดือนท่ี 4 

 

30 ทีมงาน 

 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

6.1 สามารถทําใหเยาวชนกลุมเสีย่งมีพื้นที่สรางคุณคาใหกับตนเอง โดยมีกิจกรรมขยะความดี

เปนสื่อใหกับชุมชนไดมีโอกาสรวมสรางคุณคาใหเยาวชนกลุมเสี่ยง 

6.2 สามารถสรางศักยภาพเยาวชนสูการพัฒนาอาชพี เปนผูประกอบการรับซือ้ขยะพลาสติก 

6.3 สามารถลดสภาวะแวดลอมการระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

6.4 สามารถสรางความยั่งยืนของเยาวชนในรุนตอไปกับกิจกรรมขยะความดีดวยกลไกทาง

เศรษฐกิจที่รองรับ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 

7.1 นายอับดุลการมี  อัสมะแอ หัวหนาสาขาวชิานติิศาสตร 

7.2 นายธีรวัช   จาปรัง   หัวหนาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

7.3 นายฮากีม   เจะน ิ  อาจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและ

การธนาคาร 

7.4 นายซูไฮมิน   เจะมะลี  อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

7.5 นักศึกษาสาขาวชิานติิศาสตร 2 คน 

7.6 นักศึกษาสาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 คน 

7.7 นักศึกษาสาขาวชิาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 2 คน 
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7.8  นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร 2 คน 

8. รายละเอียดงบประมาณ 

รายละเอียดงบประมาณ จํานวน(บาท 

หมวดคาตอบแทน  

คาตอบแทนอาจารย (5,000 บาท x 4 เดือน x 4 คน) 80,000 

คาตอบแทนนักศึกษา ( 1250* บาท x 4 เดอืน x 8 คน) 40,000 

คาตอบแทนวิทยากร ( 1,200 บาท x 6 วัน x 4 คน) 28,800 

รวม 148,800 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคายเยาวชนสูการพัฒนาตนและอาชพี  

คาอาหารและเครื่องดื่ม 55,000 

เดินทางทีมงาน (4 คน x 500 บาท) 2,000 

คาที่พัก (5 คืน x 2000 บาท x 2 หอง) 20,000 

ที่พักคาย 30,000 

พี่เลี้ยง คาตอบแทน (15 คน x 300 x 3 วัน) 13,500 

อุปกรณ 20,000 

รวม 140,500 

กิจกรรมขยะความดีสูการสรางอาชีพ  

คาเดินทางทีมงาน( 4 คน x 1,000- บาท) 4,000 

คาอาหาร (120 คน x 40 บาท) 4,200 

คาที่พัก ( 4 คน x 2 คืน x 500) 4,000 

สถานที่ 3,000 

อุปกรณทางวิทยาศาสตร 40,000 

รวม 55,200 

กิจกรรมสรางพลังเยาวชนสูการเปนผูประกอบการ  

เชารถ (13,000 x 2 วัน x คัน) 52,000 

คาที่พัก 20,500 

คาอาหาร 10,000 

คาของที่ระลกึมอบใหสถานประกอบการ 3,000 

รวม 85,500 
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รายละเอียดงบประมาณ จํานวน(บาท 

กิจกรรมผูประกอบการขยะความดีในระดับชุมชน  

ทําความเขาใจการดําเนนิงาน 10,000 

คาดําเนินการ  30,000 

รางวัลสําหรับการแขงขัน 15,000 

จัดทํารายงาน 15,000 

รวม 70,000 

รวมทั้งสิ้น 500,000 

 

 

 


