
โครงการ “พลงัใจในมอืคณุ”



วตัถปุระสงค์

1. เพือ่พัฒนาทักษะอาชพีใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาส พรอ้มทีจ่ะกลับคนืสูส่งัคม

อยา่งมคีณุภาพ

2. เพิม่ทักษะในการท างานใหแ้กพ่ีเ่ลีย้งในสถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธัญญพร

3. พัฒนาฝีมอืในการผลติผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพใหแ้กค่นไรท้ีพ่ ึง่

4. สรา้งคณุคา่ใหแ้กผ่ลติภณัฑข์องคนไรท้ีพ่ ึง่
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• กระทรวงการพฒันาและความม ัน่คงของมนษุย ์(พม.)

- กรมกจิการเด็กและเยาวชน (สถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธญัญพร)

- กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร (สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ชาย-หญงิ)

• บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

• มลูนธิพิลงัทีย่ ัง่ยนื

• บรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ ากดั

• บรษิทั ปตท.บรหิารธุรกจิคา้ปลกี จ ากดั

หนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มโครงการ
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กลุม่เป้าหมายทีเ่ขา้รว่มโครงการ

กลุม่คนทีอ่ยูใ่นความดแูลของกระทรวงการพัฒนาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.)

1. เด็กทีม่อีาย ุ15-18 ปี  

- สถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธัญญพร

2. ผูท้ีม่อีาย ุ18 ปี ขึน้ไป 

- สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิ / ชาย ธัญบรุี
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การด าเนนิงานแบบ Partnership
• กระทรวงการพฒันาสงัคม  และความม ัน่คงของมนุษย(์พม.)

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร

1   สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการใชพ้ืน้ทีใ่นการสรา้งสถานบีรกิาร

2. การด าเนนิงานแบบสวัสดกิารภายใน

3. ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนคนไรท้ีพ่ ึง่ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ดแูลแปลงผัก

และเขา้รว่มการฝึกทักษะอาชพี

กรมกจิการเด็กและเยาวชน

1. ใหค้วามรว่มมอืและสนับสนุนเด็กผูด้อ้ยโอกาสในการฝึกทักษะทางสังคมและอาชพี

2. สนับสนุนใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสไดฝึ้กงานและท างานในสถานบีรกิารน ้ามันฯ                 
และรา้นคา้ในสถานบีรกิารน ้ามัน

• บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)

1.สนับสนุนการกอ่สรา้งสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิขนาดกลาง

2. สนับสนุนการกอ่สรา้งอาคารศนูยจ์ าหน่ายผลติภณัฑ ์พม.

3. ระบบการบรหิารจัดการภายในสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

และรา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน

4. การฝึกอบรมดา้นการบรกิารในสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

5. จัดหาบคุลากรสนับสนุน เชน่ ผจก.รา้น  แคชเชยีร์

• มลูนธิพิลงัทีย่ ัง่ยนื

1. พัฒนาทักษะทางดา้นสงัคมและการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของเด็กดอ้ยโอกาส รวมทัง้ประเมนิผล
กระทบทางสงัคม และเศรษฐศาสตร์

2. ฝึกอบรมเพิม่ทักษะในการท างานใหแ้กพ่ีเ่ลีย้งใน
สถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธญัญพร และพัฒนา
หลักสตูรเพือ่ใชใ้นสถานสงเคราะหอ์ืน่ตอ่ไป

3. พัฒนาฝีมอืในการผลติผลติภณัฑใ์หแ้กค่นไรท้ีพ่ ึง่
(สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิ)

4. ออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑข์องคนไรท้ีพ่ ึง่และ
เด็กดอ้ยโอกาส

5. สนับสนุนการจัดท าแปลงผักทีส่วยงามภายใน
สถานบีรกิารน ้ามันฯ
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• บรษิทัสานพลงั วสิาหกจิเพือ่สงัคม จ ากดั 

1 .ดแูลและสนับสนุนการด าเนนิงานดา้นวสิาหกจิเพือ่สงัคม

2. จัดหาบคุลากรสนับสนุน เชน่ ผจก.รา้น  แคชเชยีร ์

3. จัดท าแผนการตลาดและแผนวสิาหกจิเพือ่สงัคมทีเ่หมาะสม• บรษิทั ปตท.บรหิารธุรกจิคา้ปลกี จ ากดั 

1 .ดแูลและสนับสนุนเด็กดอ้ยโอกาสทีผ่า่นการอบรมทักษะทางสงัและ
ทักษะทางอาชพี เขา้ฝึกงานในรา้นสะดวกซือ้ รา้นกาแฟคาเฟ่อเมซอน



ถนนรังสติ-นครนายก

ป๊ัมน ้ามัน

ธญับรุโีมเดล

วทิยาลัยการปกครอง

สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ชายธัญบรุี

สถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิธัญบรุี

สถานแรกรับเด็กหญงิ
บา้นธัญญพร

สถานทีต่ ัง้
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• สถานบีรกิารน ้ามนัขนาดกลาง ใชพ้ืน้ที ่2ไร ่3 งาน 58 ตารางวา

• รปูแบบสถานบีรกิารน ้ามนัเป็น Green Station 

• ออกแบบหอ้งสขุาแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design)

รปูแบบสถานบีรกิารน า้มนั
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• สถานบีรกิารน า้มนั ปตท.

• รา้นคาเฟ่ อเมซอน

• รา้นคา้ปลกี 7-11

• อาคารศนูยจ์ าหนา่ยผลติภณัฑ ์พม.
- พัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์หม้คีวามสวยงาม

และจ าหน่ายใหแ้กค่นทัว่ไป รายไดใ้หส้ถาน
สงเคราะหแ์ละผูด้อ้ยโอกาส

• แปลงเกษตรสาธติ ทีด่แูลโดยคนไรท้ีพ่ ึง่
- จัดท าแปลงเกษตรทีส่วยงาม โดดเดน่ เพือ่ใหเ้ป็นจุดสนใจ 

กบัผูเ้ขา้ใชบ้รกิารสถานบีรกิารน ้ามัน ปตท.  และจ าหน่าย 
ผลติผลทางการเกษตร

สถานบีรกิารน า้มนัเชือ้เพลงิขนาดกลาง 
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รปูแบบสถานบีรกิารน า้มนัเชือ้เพลงิขนาดกลาง 



โครงการพลงัใจในมอืคณุ

• ฝึกทักษะอาชพีการท าเบเกอรี่

– ฝึกท าขนมเบเกอรีต่า่งๆ เชน่ เคก้กลว้ยหอม บราวนี่ เป็นตน้

– ออกแบบ Packaging และวางแผนการตลาด

สถานคุม้ครองคนไรท้ ีพ่ ึง่หญงิธญับุร ี

• อบรมงานหัตถกรรมจากหญา้แฝกโดย
เครอืขา่ยชมุชนของ บรษัิท ปตท.จ ากัด
(มหาชน)

• การขออนุญาตใชพ้ืน้ทีส่รา้งสถานบีรกิาร
น ้ามัน ปตท. ในรปูแบบสวัสดกิาร       
(และสามารถพัฒนาเป็น SE ได)้ และสรา้ง
อาคารจ าหน่ายผลติภัณฑข์องคนไรท้ีพ่ ึง่
และเด็กดอ้ยโอกาส

สถานคุม้ครองคนไรท้ ีพ่ ึง่ชายธญับรุ ี

• กจิกรรมอบรมปลกูหญา้แฝกเพือ่
ป้องกันการพังทลายของดนิ ปรับภมูิ
ทัศน ์และน าหญา้แฝกมาเป็นวัตถดุบิ
ในการท าผลติภัณฑต์า่งๆ

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิารกรมกจิการเด็กและเยาวชน

สถานแรกรบัเด็กหญงิบา้นธญัญพร

• พัฒนาทักษะอาชพีในสถานบีรกิารน ้ามันเชือ้เพลงิ

– สรา้งแรงบันดาลใจ /การท าอาชพีบารสิตา้ ผ่านวทิยากร 
และเยีย่มชมโรงคั่วกาแฟคาเฟอเมซอน วังนอ้ย

– หลักสตูรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและศักยภาพของพีเ่ลีย้ง

– ฝึกงานในรา้น JIFFY และคาเฟ่อเมซอนทีส่ถานีบรกิาร
น ้ามัน PTTRM คลอง 7
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5 ตลุาคม 2561
มลูนธิพิลงัทีย่ัง่ยนืไดร้บัรางวลั องคก์รทีม่ผีลงานดา้นการพัฒนาสงัคมเป็นเลศิ 

มลูนธิพิลังทีย่ัง่ยนืไดรั้บรางวัล องคก์รทีม่ผีลงานดา้นการพัฒนาสงัคมเป็นเลศิ 
จาก พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน ์ รัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
ภายใต ้“โครงการพลังใจในมอืคุณ” ที ่มลูนธิพิลังทีย่ัง่ยนื ไดด้ าเนนิโครงการรว่มกบัสถานคุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่ชายธัญบรุ ีสถาน
คุม้ครองคนไรท้ีพ่ ึง่หญงิธัญบรุ ีและสถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธัญญพร จ.ปทมุธาน ีโดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่พัฒนาทักษะอาชพี 
ใหแ้กก่ลุม่คนผูไ้รท้ีพ่ ึง่และกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส ใหก้ลับคนืสูส่งัคมอยา่งมคีณุภาพ 
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โครงการประเมนิพัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชนของสถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธญัญพร
ในสถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธญัญพร ระยะที ่2

มลูนธิพิลังทีย่ัง่ยนืรว่มกบัคณะสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รว่มกนัพัฒนาหลักสตูรเสรมิสรา้งศักยภาพและทักษะทางอาชพีใหก้บัเด็ก
ดอ้ยโอกาสของสถานแรกรับเด็กหญงิบา้นธัญญพร โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความมัน่ใจ(self esteem) และพัฒนาการพึง่พาตนเองอยา่ง
ยัง่ยนื เพือ่ใหเ้ด็กเตรยีมความพรอ้มกอ่นกลับคนืสูส่งัคมอยา่งมคีุณภาพ รวมทัง้การประเมนิผลโครงการเพือ่ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถาน
สงเคราะหอ์ืน่ๆ ทั่วประเทศตอ่ไป
โครงการดังกลา่วไดม้กีารอบรมทัง้ 12 ทักษะ แลว้เสร็จเมือ่เดอืนกนัยายน 2561 และน าเด็กเขา้เยีย่มชมกจิการของ บรษัิท ปตท.จ ากดั(มหาชน) 
เพือ่เสรมิการเรยีนรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาส 


