ครัวชุมชน
เราทุกคนไม่ ทอดทิง้ กัน
๑.) เป้าหมาย
แบ่ ง ปั น อาหารให้ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ ย ากไร้ ในกว่ า ๒๒๐ ชุ ม ชนแออั ด ของกรุ ง เทพมหานครอย่ า งน้ อ ย
๑๐๐,๐๐๐ รายต่อเดือนและคนไร้บ้านกว่า ๕๐๐ คน ในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่
๒.) กลุ่มเป้าหมาย
๒.๑ ผู้ยากไร้และผู้ ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เช่น เด็กกำพร้า แม่เลี้ยงเดี่ยว คนชราไม่มีผู้ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง
คนตกงาน คนพิการ ฯลฯ
๒.๒ คนไร้บ้านใน ๔ ศูนย์ คนไร้บ้านประมาณ ๑๕๐ คนและคนไร้บ้านทั่วไปในเมืองประมาณ ๓๕๐ คน
๓.) วิธีการจัดการ
๓.๑ จัดตั้งครัวกลางระดับชุมชนจำนวน ๒๑ แห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และครัวกลางสำหรับคนไร้
บ้านในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ขอนแก่นและเชียงใหม่
๓.๒ ครัวกลางบริหารจัดการโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่การระดมทุนและทรัพยากร ทำครัว คัด
กรองผู้ยากไร้และแจกจ่ายอาหาร รวมทั้งการแจกจ่ายอาหารแห้งให้ครัวเรือน กรณีมีข้าวของเพียงพอ
๓.๓ แต่ละครัวจะทำงานตามความพร้อมของตนเอง บางครัวทำอาหารรายวัน สองวันครั้ง รายสัปดาห์หรือ
เดือนละ ๒ ครั้ง
๔.) ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
๕.) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมระยะต่อไป
๕.๑ การผลิตและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น
๕.๒ กิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน เช่น ทำสวนผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ
๕.๓ เพิ่มการจ้างงานและอาชีพใหม่ๆ ในชุมชนให้ครัวเรือนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
๕.๔ การพัฒนากองทุนสวัสดิการและกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับชุมชน
๖.) ผู้ร่วมดำเนินการ
๖.๑ ผู้ดำเนินการ
เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด-๑๙ (ที่ติดต่อแต่ละครัวในข้อ ๘)
๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ณรงค์ กฤดิขจรกุล ๐๖๑ - ๔๑๖๖๑๙๕
พิมพิไล ศรีบัว
๐๙๐ – ๙๙๑๖๖๘๗
๗.) การสนับสนุน
การสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกทำได้หลายรูปแบบ คือ
๗.๑ จัดทำอาหารสำเร็จรูปไปแจกที่ชุมชน
๗.๒ สนับสนุนวัตถุดิบและอาหารสดให้ครัวชุมชนปรุงเอง เช่น ข้าวสาร เนื้อ ปลา น้ำมันพืช ผัก ฯลฯ
๗.๓ สนับสนุนวัตถุดิบให้ครัวเรือนปรุงอาหารเอง
๗.๔ บริจาคเงินเข้าบัญชี "เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิดฯ" ธนาคารกรุงไทย ๐๙๕-๐๒๓๘๘๑-๓
๗.๕ สนับสนุนกิจกรรมจ้างงานและเพิ่มรายได้ในชุมชน
การสนับสนุนกิจกรรมผ่านเครือข่ายองค์กรชุมชนในพื้นที่มีผลดี คือ องค์กรชุมชนรู้จักลุ่มเป้าหมายคนด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ สามารถช่วยเหลือได้ต รงเป้าหมาย ไม่ซ้ำซ้อน กระจายการช่วยเหลือได้ทั่วถึง ไม่สร้างความขัดแย้งในชุมชน
การบริหารจัดการโดยองค์กรชุมชนทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้ในระยะยาว

๘.) รายละเอียดครัวชุมชน
ที่

เขตกรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล

ที่

จุดตั้งครัว
ชุมชน

ระยะเวลา

1
2
3

เขตป้อมปราบฯ
เขตประเวศ
เขตสาทร

1
2
3

4

เขตคลองเตย

4

ชุมชนสิตาราม
ชุมชนเฟื่องฟ้า
ชุมชนซอยสวน
พลู
ชุมชนริมทาง
รถไฟ
ชุมชน
สร้างสรรค์
พัฒนา
ชุมชนรุ่งมณี
ชุมชนมหาดไทย
ชุมชนโรงปูน
(สลัมสี่ภาค)
ชุมชน
กัลยาณมิตร
ชุมชนพูลทรัพย์
(สลัมสี่ภาค)
ชุมชนบางนา
(สลัมสี่ภาค)
ชุมชนประชา
สามัคคี
ชุมชนลัดภาชี
และศิรินทร์ฯ
ชุมชนมั่นคง
133
ชุมชนโฟร์โมสต์
ทรัพย์สินพัฒนา
ชุมชนกองขยะ
ชุมชนหรรษา
79 (หมู่บ้านศิริ
เขต)
ศูนย์คนไร้บ้านสุ
วิทย์วัดหนู (คน
ไร้บ้าน 150
ราย)
ชุมชนเชือ้ เพลิง
พัฒนา
ชุมชนเจริญชัย
นิมิตรใหม่
ชุมชนบ้านครัว

5

5
6

เขตวังทองหลาง
เขตบางกะปิ

6
7

7

เขตห้วยขวาง

8

8

เขตบางซื่อ

9

9

เขตสายไหม

10

10

เขตบางนา

11

11

เขตบางพลัด

12

12

เขตภาษีเจริญ

13

13

เขตบางบอน

14

14

เขตบางขุนเทียน

15

เขตหนองแขม

15
16
17
18

16

เขตบางกอก
น้อย

19

17

เขตยานนาวา

20

18

เขตจตุจักร

21

19

เขตราชเทวี

22

1 ครั้ง / สัปดาห์
2 ครั้ง / สัปดาห์
20 วัน / เดือน

จำนวน
คน
/ กล่อง
400
500
400

ปริมาณการ
ผลิต/เดือน
(กล่อง)
1,600
4,000
8,000

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

นางสาวนัยนา ชูเกษม
นางสาวผุสดี ปั้นเลิศ
นางพรทิพย์ วงศ์จอม

086-1503799
085-5126493
081-4891012

2 วัน / ครั้ง

300

4,500

นางประภา วิเศษฤทธิ์

063-5974424

2 วัน / ครั้ง

300

4,500

นางประไพ สานุสันต์

0898878438

14 วัน / เดือน
1 ครั้ง / สัปดาห์

380
500

5,320
2,000

นายไพศาล สาทสุทธิ
นางอามีด๊ะห์ เล็มเละห์

081-4964521
083-0236531

1 ครั้ง / สัปดาห์

1,000

4,000

นายวรรณณา กำมะหยี่

089-7890056

1 ครั้ง / สัปดาห์

450

1,800

นางสาวอรนิตย์ รอดนาค

098-2715955

1 ครั้ง / สัปดาห์

700

2,800

นางสาวสมบุญ คงคา

061-8497621

1 ครั้ง / สัปดาห์

500

2,000

นายจำนงค์ หนูพันธ์

062-8909541

1 ครั้ง / สัปดาห์

300

1,200

นางสุนันทา สุนทรสมัย

086-5003538

20 วัน / เดือน

400

8,000

นางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม

087-9910071

20 วัน / เดือน

500

10,000

นางรัชนีย์กร จันทร์บริบูรณ์

089-7614583

2 ครั้ง / สัปดาห์
2 ครั้ง / สัปดาห์
2 ครั้ง / สัปดาห์
2 ครั้ง / สัปดาห์

500
500
300
300

4,000
4,000
2,400
2,400

นางทิพวรรณ มาวงค์
นายวัลลภ รัตนสุวรรณ
นายถาวร พงพุฒ
นาง พจนีย์ ฤกษ์สำราญ

086-8979334
099-0617960
092-4011612
081-4984025

ทุกวัน

300

9,300

นายสมพร หาญพรม

095-6753303

1 ครั้ง / สัปดาห์

500

2,000

นางสมพร คล้ายเลิศ

082-4563145

2 ครั้ง / สัปดาห์

500

4,000

นางดวงแข มีสมพร

087-0036308

2 ครั้ง / สัปดาห์

500

4,000

นางสุพิชฌาย์ วงษ์ยุตธิ รรม

081-6427552

ที่

20

21

22
23
24

เขตกรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล

เทศบาลนคร
ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
เทศบาลนคร
นนทบุรี
จ.นนทบุรี
เชียงใหม่
(คนไร้บ้าน)
ปทุมธานี
(คนไร้บ้าน)
ขอนแก่น
(คนไร้บ้าน)

ที่

จุดตั้งครัว
ชุมชน

ระยะเวลา

23

ชุมชนริมทาง
รถไฟมักกะสัน
ชุมชนวัดกู้

25

ชุมชนอินทร์
อุดม

26

ศูนย์คนไร้บ้าน
เชียงใหม่
ศูนย์คนไร้บ้าน
ปทุมธานี
ศูนย์คนไร้บ้าน
ขอนแก่น

24

27
28

2 ครั้ง / สัปดาห์

จำนวน
คน
/ กล่อง
500

ปริมาณการ
ผลิต/เดือน
(กล่อง)
4,000

7 วัน / เดือน

300

2 ครั้ง / สัปดาห์

ชื่อผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

นางสุมิตรา วุฒิวารี

891-599381

2,100

นางจิราภรณ์ เขียวพิมพา

081-2871896

300

2,400

นางกรมิษฐ์ ปัญญา

095-5175258

ทุกวัน

143

4,290

นางนันทชาติ หนูศรีแก้ว

086-6262475

ทุกวัน

200

6,000

นายสมพร หารพรม

095-6753303

2 ครั้ง / สัปดาห์

90

720

นายณัฐวุฒิ กรมภักดี

081-0472466

และจัดของบริจาคให้คนไร้บ้านทั้งในศูนย์และ
นอกศูนย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 80 คน
ปริมาณการผลิตต่อเดือนจาก 19 เขต 2 เทศบาล 3 ศูนย์ 28 จุด
111,330

