สรุ ปการประชุ มเครื อข่ ายคนทางานด้ านเด็ก
วันจันทร์ ที่ 27 สิ งหาคม 61 เวลา 15.30น.
ณ มูลนิธิศูนย์ รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. คุณ สุ วชิ าญ พชรศุภสัณห์ ผูป้ ระสานงานโครงการ
“สร้างเสริ มทักษะพัฒนาศักยภาพแกนนาเครื อข่ายเฝ้าระวังป้ องกันการค้ามนุษย์”
2. คุณ ยศภัทร ยอดยิง่ กลุ่มฮอมผญ๋ าเชียงแสน (คุณวัฒน์ + คุณหวาน )
3. คุณ ปรันตวัฒน์ คิว้ เกียรติสกุล กลุ่มโฮมสเตย์บา้ นท่าขันทอง
4. คุณบุญถนอม ศรี แผ้ว มูลนิธิศูนย์รวมมิตเพื่อเด็กและเยาวชน
5. คุณ รัชนี จอมสวรรค์ กองเลขาโครงการฯ
6. คุณ รุ่ งทิพย์ งานดี นักศึกษาฝึ กงาน (ผูช้ ่วยกองเลขา)
7. คุณ วัชรพงษ์ ดวงดี นักศึกษาฝึ กงาน(ผูช้ ่วยกองเลขา)
8. วาระ/ประเด็นการประชุ ม
1.

ปรึ กษาหารื อการปรับแก้โครงการฯให้สอดคล้องกับแนวทางกองทุนค้ามนุษย์ตอ้ งยกร่ างใหม่

2.

อื่นๆ

วาระ/ประเด็นที่ 1 ปรึกษาหารื อในการเขียน โครงการฯ
สื บเนื่ องจากการ เข้าร่ วม รับฟั งข้อมูลในการเขียนโครงการ การเสนอแนะต่างๆ จากท่าน
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ คือท่าน สรรพสิ ทธ์ คุ มพ์ประพันธ์ หรื อ พี่เขียว พร้อมทั้งการนาเสนอโครงการฉบับ
ร่ างขององค์กรต่างๆ ผูป้ ระสานงานโครงการ คื อ คุ ณ สุ วิชาญ พชรศุภสัณห์ เป็ นตัวแทนองค์กร
เครื อข่ายเด็กนาเสนอโครงการให้องค์กรสมาชิกที่มาร่ วมในวันนี้
จากนั้นคณะทางานที่ไปร่ วมประชุ มได้รวมกันปรึ กษาหารื อช่วงพักทานข้าวต่อประเด็น ต่อ
แนวทาง การเขี ย นโครงการให้ ส อดคล้อ งกับ องค์ก รทุ น ตามที่ ท่ านทรงคุ ณ วุฒิ ไ ด้แนะน า ใน3
ประเด็นหลักๆคือ
1.ประเด็นปกป้ องคุ้ มครอง ต้องหาคนเป็ นเหยื่อ ผูเ้ สี ยหาย อยู่ที่ไหนเป็ นใครเหตุคืออะไร
คุม้ ครองอย่างไร เขาพร้ อมทั้งพยานรู ้เห็ น และคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน ซึ่ งองค์กรส่ วนใหญ่เขียน
โครงการมาขอทุ นในการทางานเชิ งป้ องกันเยอะมากแต่ยงั ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุ นกลับไป

ปรับเขียนมาใหม่ ลงรายละเอียดกิจกรรม ทาอะไร ทาอย่างไร กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร งบประมาณที่
ใช้เท่าใด
2.ประเด็นฟื้ นฟูเยียวยาผู้เสี ยหาย เช่น การฟื้ นฟูรักษาในด้านจิตใจของเหยือ่ ส่ งเสริ มด้านอาชี พ เพื่อ
ป้ องกันการตกเป็ นเหยื่อซ้ า รอบสอง ต้องเขี ยนให้ชัดว่าผูท้ ี่ ตอ้ งเยียวยาเป็ นใคร ฟื้ นฟู อย่างไรให้
พึ่งพาตนเองได้และมีศกั ศรี
3. ประเด็นการปราบปราม ซึ่งการปราบปรามควรเป็ นงานหลักของภาครัฐ เราภาค NGOs ภาค
ประชาชน ควรทาแค่ประสานงาน ขอความช่วยเหลือ ชี้บาะแส แต่อย่าแสดงตัวเพราะอันตรายต่อ
คนทางานและองค์กร
จากการได้รับฟั งแนวทางข้อเสนอแนะดังกล่าว คุณสุ วิชาญ พชรศุภสัณห์ ผูป้ ระสานงานโครงการฯ
ได้นาเสนอแนวคิดและประเด็นที่เครื อข่ายด้านเด็กเชี ยงรายจะดาเนิ นการโครงการในนามเครื อข่าย
ในจานวน 8 พื้นที่ 7 อาเภอจากองค์กรสมาชิ กทั้งสิ้ น 9 องค์กร ซึ่ งหลังจากนาเสนอแล้ว จะขอเวลา
ในการพัฒนาโครงการใหม่อีกครั้ งหนึ่ ง ให้สอดคล้องกับงานด้านการค้ามนุ ษย์ให้ชัดเจนมากขึ้ น
ทั้งตัวโครงการ แผนกิ จกรรม และงบประมาณ ส่ งให้ก องทุ นการค้ามนุ ษ ย์พิ จารณาอี ก ครั้ งซึ่ ง
แนวทางกิจกรรมที่เสนอต่อที่ประชุม มีดงั นี้คือ
แนวทางที่ 1 อบรมส่ งเสริ มทักษะแกนนาในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ ใน 7 อาเภอ
แนวทางที่ 2 จัดเวทีถอดบทเรี ยน,เสวนา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมกับ กลุ่มผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
แนวทางที่ 3 จัดค่ายแกนนาเยาวชนในแต่ละพื้นที่ และจัดรวมทุกพื้นที่ในระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการ
แนวทางที่ 4 ส่ งเสริ มสร้างทักษะอาชีพให้กบั เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และผูท้ ี่เสี ยหายที่ตกเป็ นเหยือ่
แนวทางที่ 5 จัดคลินิกชุมชน แบบ เพื่อนช่วยเพื่อน ในแต่ละพื้นที่
จากการหารื อดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการดาเนิ นงานโครงการตามแนวทาง ทั้ง 5 นี้ และ
มีการพูดคุยมอบหมายให้กองเลขาเพิ่มกิจกรรมและงบประมาณเท่าที่สามรถทาได้ในเบื้องต้น และจัดส่ งให้
ผูป้ ระสานงานดาเนิ นการลงในตัวโครงการฯ องค์กรสมาชิ กบางส่ วนได้ส่งข้อมูลกิ จกรรมงบประมาณให้
ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทางกองทุนเขากาหนด

ที่ประชุ มเห็ นร่ วมกันว่าขอความร่ วมมือจากองค์กรสมาชิ กเพิ่มเติมและร่ วมกันปรับตัวโครงการให้
สอดคล้องกับแนวทางของกองทุ นค้ามนุ ษย์ ประสานนัดหารื อองค์กรต่างๆในวันที่ 29 สิ งหาคม 2561ใน
วันที่ 29 สิ งหาคม 2561 เวลา 10.30น. ณ. บ้านฮอมผญ๋ าเชียงแสน (เข้าซอยใกล้ตลาดสด หรื อ ซอยธนพิริยะ)
โปรดติดต่อ ครู หวาน ครู วฒั น์ที่ โทร. 094 631 2656
วาระอื่นๆ

คุณสุ วชิ าญ เอาโครงการที่เสนอวันนี้ไปยกร่ างใหม่และนามาเสนอพูดคุยในวันที่29

ปิ ดประชุม 17.30น.

น.ส............................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม

น.ส.......................................ผูต้ รวจการประชุม

(...............................................)

(.........................................)

ผูช้ ่วยเลขา

ผูป้ ระสานงานองค์กรเครื อข่ายเด็กเชียงราย

