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สภาพโดยท ัว่ไป

 เพีย้ราม ประกอบดว้ย 11 หมูบ่า้น 3,586 ครัวเรอืน 
ประชากร 7,600 คน ในจ านวนนีเ้ป็นเด็ก 1,428 คน
ชาวบา้นท านาเป็นหลัก แตจ่ดุเดน่ของเพีย้รามคอื
การทอผา้ไหม 

 และมแีปลง “หมอ่น” ทีใ่หญท่ีส่ดุในจังหวัดสรุนิทร ์
ซึง่ชาวบา้นผูป้ลกูหมอ่น สามารถก าหนดราคาใบ
หมอ่นเองได ้

(นายก สทุศัน ์ชดิชอบ)  



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน
การแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิ

ตกีนั 
แนวทางแกไ้ข
“ใชว้ฒันธรรมประเพณีของคน
เขมรมาเป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาเด็ก

วงดนตรพีืน้บา้น
ทีเ่กดิจากการรวมตวัของกลุม่

วยัรุน่
“เพือ่นชว่ยเพือ่น” 
ลดปัญหาการตกีนั



นโยบาย

พัฒนาบคุลากร 

สง่ทมีทีป่ระกอบดว้ย หวัหนา้ส านักงานปลัดฯ ,
นักพัฒนาชมุชน และนักวชิาการเกษตรเขา้รับการ
อบรมในหลักสตูร นักถักทอชมุชน เพือ่พัฒนา
ทักษะการท างาน จ านวน 5 คน 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99


ความคาดหวัง

จากตวันักถกัทอ

น าความรูม้าสอนเด็กรุน่ใหม่

เกดิกลุม่เยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” 
เพราะเด็ก ๆ จะเขา้มาพัฒนาทอ้งถิน่ตนเอง – ท างานเป็นเครอืขา่ย
เป็นตาสบัปะรดชว่ยสอดสอ่งดแูลเวลาเกดิปัญหา

การท างานทีป่ระสานงานกนัเป็น “ทมี” 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีนประถม 4 แหง่ มัธยม 1 แหง่

1.ร.ร. พญารามวทิยา  ระดับ  ม.1-6    จ านวนเด็กประมาณ     300  คน 
2.ร.ร.บา้นเพีย้ราม      ระดับ อ.1-ป.6  จ านวนเด็กประมาณ  300  คน 
3.ร.ร.บา้นระกา          ระดับ อ.1-ป.6  จ านวนเด็ก 114  คน 
4.ร.ร.บา้นหวัตะพาน   ระดับ อ.1-ป.6   จ านวนเด็ก  160  คน 
5.ร.ร.บา้นกู ่ ระดับ อ.1-ป.6   จ านวนเด็กประมาณ  300  คน 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  4 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1.ศพด.บา้นพญาราม (จ านวนเด็ก  75-80 คน)
2.ศพด.บา้นระกา  (จ านวนเด็ก 37 คน)
3.ศพด.บา้นหวัตะพาน (จ านวนเด็ก 53 คน)
4.ศพด.แสลงพันธ์ (จ านวนเด็ก  8  คน)  เพราะอยูห่า่งไกลจากชมุชน) 



กจิกรรมทีผ่า่นมา

 กจิกรรมตอ่เนือ่ง 
สนับสนุนเงนิอดุหนุนใหก้บัโรงเรยีน และงบฯ อปุกรณ์กฬีา ใหเ้ด็กไปซอ้ม
กจิกรรมต าบล จัดรว่มกนัใน 11 หมูบ่า้น 5 โรงเรยีน กฬีาเชือ่มสายสมัพันธพ์ี่
นอ้งในต าบลและระหวา่ง อบต.ขา้งเคยีง  หรอืสนับสนุนงบฯ ใหเ้ด็กไปแขง่ขนั
กฬีาเยาวชนระดบัจังหวดั  ใชง้บฯ ประมาณ 20,000 บาท เป็นคา่เบีย้เลีย้ง
นักกฬีา

 จัดการแขง่ขนัทกุปี “โฎนตาคพั” ใชส้นามโรงเรยีนในการจัดกจิกรรรม
อาท ิกฬีาฟตุบอล ตะกรอ้ วอลเลย่บ์อล 

ทางอบต. สรา้งสนามกฬีาเกอืบครบทัง้หมูบ่า้น (อบต.สนับสนุนตอ่เนื่องมา 18 ปี 
ตัง้แตก่อ่นตัง้ อบต.) ใชง้บฯ 350,000 – 400,000 บาท/ปี

เน้นส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาในต าบล



กจิกรรมทีผ่า่นมา

กจิกรรมเดน่ (ตามนโยบายฝ่ายบรหิาร อบต.)

 กจิกรรม อย.นอ้ย รพ.สต ท ารว่มกบัโรงเรยีน 
 กจิกรรมของ สสส. “โครงการเยาวชนเพีย้ราม ลด ละ เลกิสรุา”
กลุม่เป้าหมายคอืเยาวชนอาย ุ12 ปี ขึน้ไป
จัดกจิกรรมอบรม ใหเ้ยาวชนตระหนักถงึโทษของสรุา
กจิกรรมแปะโปสเตอรร์ณรงคไ์มข่ายสรุาใหเ้ด็กต า่กวา่เกณฑ ์ตาม
รา้นคา้ในชมุชน



- อบจ.สนับสนุนกลุม่ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม 4,000,000 บาท เพือ่พัฒนา
ความรูใ้นการยอ้มสธีรรมชาต ิและเลีย้งใหถ้กูสขุลกัษณะ ท าใหไ้ดไ้หม
ทีม่คีณุภาพ (ไดรั้บการตรวจใหต้รานกยงูทองในหลายหลงัคาเรอืน) 

- อบต.สนับสนุนงบฯ ใหเ้ด็กไปแขง่ขนักฬีาเยาวชนระดบัจังหวัด ใชง้บฯ
ประมาณ 20,000 บาท เป็นคา่เบีย้เลีย้งนักกฬีา/ครัง้
กจิกรรม กฬีาเชือ่มความสมัพันธ ์(ฟตุบอล ฟตุซอล วอลเลยบ์อล
ตะกรอ้ วิง่) 350,000 – 400,000 /ปี

- สปสช.ท าเกีย่วกบัสขุภาพ สรา้งเสรมิสขุภาพ มเีงนิสมทบรว่มกับ อบต. 
30%

งบประมาณ

งบฯ ส าหรับการจัดกจิกรรมโดยรวมคดิเป็น   1-2 % ของงบฯ 
ทัง้หมด



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชือ่ภาค ี/ 
องคก์ร

บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกบั อบต.

รพ.สต. / อสม.
ชว่ยหากลุม่เป้าหมายเขา้รว่มกจิกรรม โดยเฉพาะ
ชว่ยหาเด็กดอ้ยโอกาสใหข้วญัชมุชนในการจัด
กจิกรรม

โครงการของมลูนธิขิวัญ
ชมุชน/อบต.

อาสาสมคัร
พัฒนาสงัคม 
(อพม.)

ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที ่อบต.- ตวัแทนภาคสว่น
ตา่งๆ ในชมุชน ชว่ยคน้หาเด็กภายในชมุชน ทีถ่กู
ผลกระทบจากปัญหาความรนุแรงในครอบครัว เพือ่
สง่ตอ่ปัญหาไปยังศนูยป์ระชาบด ีและบา้นพักเด็ก
ใหเ้ขา้มาดแูลตอ่ไป

โครงการของมลูนธิขิวญั
ชมุชน/อบต.

ปราชญช์าวบา้น

ทา่นรองจติ ปราชญเ์รือ่งการเกษตรของพญาราม มี
สว่นในการกอ่ตัง้ ยวุเกษตร ประมาณ 20 คน  
ด าเนนิการเรือ่งการท านาอนิทรยี ์ ท าใหเ้พีย้ราม
เป็นศนูยข์า้วระดบัประเทศ ปี 57

โครงการสง่เสรมิอาชพีใน
ต าบล



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ภาคภีายนอก 1/2 

ชือ่ภาค ี/ 
องคก์ร

บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กจิกรรม
ทีท่ ารว่มกบั อบต.

รพ.สต.
โรงพยาบาล

รเิริม่การอบรมใหค้วามรูเ้รือ่งของฟัน สารปนเป้ือนของรา้นขายอาหาร
ภายในต าบล กบัเด็กและเยาวชน

อย.นอ้ย

ขวัญชมุชน

ตัง้ให ้อบต. เป็นคณะท างานดา้นเด็กในชมุชน ในการเป็นคณะท างาน
ในการคน้หาเดก็ ชว่ยเหลอืเด็ก ซึง่ขวัญชมุชนเป็นคนจดักจิกรรม 
ท างานเกีย่วกบัเดก็ดอ้ยโอกาส  พอ่แมแ่ยกทาง ตดิเชือ้ HIV หรอืวา่
เด็กทีไ่ดร้ับผลกระทบจากความรนุแรง

โครงการแกปั้ญหาเด็ก
กลุม่เสีย่ง/ดอ้ยโอกาส
(ใชก้จิกรรมดา้นการแสดง 
เรือ่งดนตร ีเรือ่ง
ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่
งานหตัถกรรม การ
ประดษิฐ ์เชน่ การ
ประดษิฐใ์บตอง )

พมจ.
สนับสนุนงบประมาณ ใหจ้ัดกจิกรรมดา้นเด็ก เยาวชน ครอบครัว / 
ประสานภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชว่ยเหลอื-แกปั้ญหาความรนุแรง
ในเด็กและเยาวชน

ท างานรว่มกบัขวญัชมุชน 
/ อบต.

สสส.
เป็นผูป้ระสานโครงการดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพต าบล เชน่ เรือ่ง
ปัญหาสรุา 

โครงการเยาวชนเพีย้ราม
ลดละเลกิ สรุา



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชือ่ภาค ี/ 
องคก์ร

บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกบั อบต.

สป.สช.
สนับสนุนงบประมาณดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ สป.สช. มเีงนิ
สมทบรว่มกบั อบต. 30% ของเงนิรายหวั

เกีย่วกบัสขุภาพ สรา้งเสรมิสขุภาพ 
เชน่ อย.นอ้ย ออกก าลงักาย 
หมูบ่า้น/โครงการออกก าลงักาย เตน้
แอโรบคิ /โรงพยาบาลใชไ้ปในเรือ่ง
ของฟัน สารปนเป้ือนของรา้นขาย
อาหารในต าบล 



ชือ่ นายสทุศัน ์ชดิชอบ
นายกเป็นคนในทอ้งถิน่ หมู ่9 บา้นพญาราม 
ด ารงต าแหนง่เป็นสมยัที ่3

 นโยบายดา้นเด็กและเยาวชน : สนับสนุนงบประมาณและ
พดูคยุกบัก านันผูใ้หญบ่า้นในการสง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมเด็กและ
เยาวชน ท าอยา่งไรใหเ้ยาวชนเกดิความรว่มมอืกนั เชน่ ลด ละ 
เลกิ อบายมขุ ท าอยา่งไรใหเ้ยาวชนอยูใ่นกรอบกฎหมาย ไม่
ทะเลาะเบาะแวง้ และไมก่ลบัมาท าผดิซ ้าอกี

*เนน้ปญัหาเด็กทอ้งกอ่นวยัอนัควร โดยรว่มมอืกบัภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งอยา่งโรงเรยีน 

 ความคาดหวังตอ่นักถักทอ
คาดหวังตอ่เจา้หนา้ทีท่ีส่ง่ไปทกุคนคอ่นขา้งมาก เพราะเลอืกจาก
คนทีค่ดิวา่ลงทนุแลว้ไดก้ าไร คอืสามารถไปท ากจิกรรมตา่งๆ ได ้ดู
แลว้วา่เขาสนใจสิง่ทีจ่ะไดค้อืก าไร

นายก อบต เพี้ยราม

“คดิวา่โครงการนีใ้ชไ้ด ้เพราะ
เราถามจากเจา้หนา้ทีท่ีจ่ะเขา้
รับการอบรมวา่ควรจะไปดไีหม
เขาก็มาเลา่ถงึประโยชนใ์หฟั้ง
ดา้นตา่งๆ เราก็เลยสง่ไป

เพราะคดิวา่สง่ไปแลว้ไมเ่สยี
งบฯ โดยเปลา่ประโยชนแ์น่”



ชือ่ : ร.ต.ท.สทิธชิยั คงใจดี
ด ารงต าแหนง่ปลดัฯ ที ่อบต.เพีย้รามมาแลว้ประมาณ 17 ปี

 นโยบายดา้นเด็กและเยาวชน :
เพราะเราใหค้วามส าคญักบัการพัฒนา และมองวา่เด็กและเยาวชน
คอืก าลงัใหญใ่นการพัฒนา “เด็กสรา้งชาต”ิ ซึง่หากเยาวชนไดรั้บ
การพัฒนาตอ่จะดมีาก เพราะผูใ้หญท่ ากจิกรรมไมก่ระฉับกระเฉง
เหมอืนเยาวชนแลว้

ปลัด อบต เพี้ยราม

“ผมมองวา่เด็กเมือ่กอ่นมพีืน้ฐานการเลีย้งดทูีแ่ตกตา่ง 
เลีย้งกนัแบบตามใจ ท าใหส้ง่ผลตอ่การศกึษาดว้ย เด็กใน
ต าบลสูเ้ด็กในเมอืงไมไ่ดเ้ลย ดงันัน้ถา้อยากใหเ้ด็กเราด ี
ตอ้งมองวา่จะน าจดุเดน่ๆ ของเขา มาสรา้งแรงจงูใจและ

รว่มพัฒนาเขาตอ่ไดอ้ยา่งไร”

 ความคาดหวงัตอ่นกัถกัทอ
ตวัผมเองท างานมาก็นานแลว้ ลกูนอ้งก็เยอะ เราเองก็วเิคราะหแ์ลว้วา่แตล่ะคนเขามี
ความชอบ/ถนัด แบบไหน มั่นใจวา่ถา้สง่ไปแลว้เขาจะตอ้งสามารถกลบัมาด าเนนิการ
ได ้แคน่ีก้็พอแลว้



5 นักถักทอชมุชน
(คดัเลอืกคนในพืน้ทีท่ัง้หมด)



นักถักทอชมุชน

“อยากเห็นชาวบา้น และชมุชนมี
ความสขุ โดยทีเ่ราไดเ้ขา้ไปเป็น
สว่นหนึง่ในการพัฒนา...อะไรที่
เป็นความรู ้และน ามาพัฒนางาน
ไดก็้อยากศกึษาเรยีนรูโ้ดยเฉพาะ
ทักษะดา้นการ ฝึกอบรบ นอ้ง ๆ 
และเด็กในชมุชน”

ชือ่ : วรนุช มโีชค  ชือ่เลน่ : หน่อย
ต าแหนง่ : รองปลัดฯ 
บทบาทหนา้ที ่: รับผดิชอบงานทีไ่ดรั้บมอบหมายจากปลัดฯ ดา้น
การศกึษา การเตรยีมความพรอ้มใหศ้นูยเ์ด็กเล็กตอ่ไปยังระดับชัน้
ประถมฯ และงานอืน่ ๆ ทีน่อ้ง ๆ มาขอค าปรกึษา
 การศกึษา : 
- ปรญิญาตร ีครศุาสตร ์  ม.ราชภัฎสรุนิทร ์
- ปรญิญาโท รัฐศาสตร ์ม.รามค าแหง 
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน : 
ปี 2548 สอบบรรจใุนต าแหน่งนักวชิาการศกึษา อบต.เพีย้ราม ยา้ย
เป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหฯ์ > สอบเปลีย่นสายงานเป็นหวัหนา้ส านักงาน
ปลัด และสอบอกีครัง้ต าแหน่งรองปลัดฯ
สว่นใหญรั่บผดิชอบงานศนูยเ์ด็กเล็ก สง่เสรมิใหค้รศูนูยเ์ด็กเล็กจัด
กจิกรรม (พัฒนาทีค่รกูอ่น) 
*มองวา่ชวีติการท างานทีผ่า่นมาเนน้เรือ่งเด็กฯมาตลอด สว่นหนึง่
เป็นเพราะนโยบายผูบ้รหิาร เนน้การสนับสนุนงบฯ และเป็นผูช้ว่ย
จัดท างบประมาณใหป้ลัด ใหเ้ด็กไดท้ ากจิกรรมตอ่เนือ่ง

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร : 
น าความรูจ้ากการอบรม มาปรับใชก้บักลุม่เป้าหมาย อาท ิกจิกรรม
ละลายพฤตกิรรม ใหแ้สดงความคดิเห็น อาจน ามาใชก้บักลุม่ชาวบา้น 
ผูน้ า หวัหนา้ แกนน า สมาชกิ 



นักถกัทอชมุชน

เวลาทีเ่พือ่น หรอืนอ้งๆ ใน อบต.
ไปอบรมอะไรมา เราก็ชอบไปขอ
ความรูจ้ากเขา เพราะการทีเ่ราเอง
ตอ้งท างานหลายอยา่ง เราก็ตอ้งรู ้
ทกุอยา่ง ซึง่ก็ไมรู่ว้า่จะท าแตล่ะ
อยา่งไดด้หีรอืไม่ (ยิง่รูม้าก ยิง่ได ้
พัฒนาตวัเอง)

ชือ่ : ศริเิพ็ญ  ดาบทอง  ชือ่เลน่ : เจน
ต าแหนง่ : หวัหนา้ส านักงานปลัด (เป็นคนสรุนิทร)์
 บทบาทหนา้ที ่
ดแูลงานในสว่นของส านักงานปลัด ในการบรหิารท่ัวไป ทัง้งาน
วเิคราะหง์านพัฒนาชมุชน งานทางดา้นกฎหมายและคด ีฯลฯ 
ยกเวน้ งานศกึษาและงานชา่ง 
 การศกึษา 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิการบัญช ี
- ปรญิญาโท รัฐประสานศาสตร ์
 ประวตักิารท างาน
- จบมาท างานเป็นลกูจา้งเอกชน สหกรณ์ออมทรัพยส์รุนิทร์
- เป็นครอูาชวีะ 1 เทอม
- ท างานโรงพยาบาลสรุนิทร ์การเงนิและการบัญชี

- ท างานที ่สถาบัน SME รังสติ กทม.
- ปี 2547 สอบบรรจ ุอบต.ตาเมยีง อ.พนมดงรัก จ.สรุนิทร ์ใน

ต าแหน่งเจา้หนา้ทีว่เิคราะห ์
- ปี 2555 สอบต าแหน่งหวัหนา้ส านักงานปลัด ที ่อบต.เพีย้ราม
 งานดา้นเด็กและเยาวชน
- เริม่ท าจรงิจังที ่อบต.เพีย้ราม กบัขวญัชมุชนในการดงึเด็กและ

เยาวชนในต าบลเพีย้รามเขา้มาร่วมท ากจิกรรม 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
อยากพัฒนาตัวเองดา้นการจัดกระบวนการความคดิ รูจั้กตอ่ยอด
กจิกรรม ถอดบทเรยีน ประเมนิตดิตาม พัฒนาทักษะการมมีนุษย
สมัพันธใ์นการท างาน
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เป้าหมายของเราจะเป็นเด็ก 
เยาวชน และประชาชน คอืทกุ
กจิกรรมเราพยายามใหท้กุสว่น
ในชมุชนไดม้สีว่นรว่ม อยา่งมี
จัดงานตา่ง ๆ ชาวบา้นก็มาชว่ย
จัดสถานที ่ในสว่นของโรงเรยีน
ก็มกีจิกรรมการประกวด ทีผ่า่น
มาเราก็ใชก้จิกรรมการแขง่ขัน 
การประกวด มรีางวลัใหเ้ขา
มารว่มกจิกรรมเทา่นัน้

ชือ่: ทักษพร ชาญเจรญิ  ชือ่เลน่ : จ๊ะเอ๋
ต าแหนง่ : นักวชิาการศกึษา

 บทบาทหนา้ที ่:รับผดิชอบเกีย่วกบัศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก งาน
ศลิปะประเพณีทอ้งถิน่ เป็นเจา้ของโครงการดวูา่แตล่ะโครงการ
จะจัดกจิกรรมอยา่งไร

 ประวตักิารศกึษา 
- ปรญิญาตร ีการจัดการทั่วไปคอมพวิเตอรธ์รุกจิ
 ประวตักิารท างาน 
- พนักงานจา้งของวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสรุนิทร์

เมือ่วนัที ่ 1 ตลุาคม 2550
- สอบบรรจรุาชการ ที ่อบต.ขวาวใหญ ่อ.ศขีรภมู ิต าแหน่งธรุการ 

1 มนีาคม 2556 ยา้ยมาต าแหน่งนักวชิาการศกึษาที ่อบต.เพีย้
ราม

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน : 
- อบต.ขวาวใหญ ่เคยพาแด็กเขา้รว่มกจิกรรมสนัทนาการ กจิกรรม

ดนตร ีรว่มกบัต าแหน่งอืน่ๆ ใน อบต.
- อบต.เพีย้ราม ดแูลในสว่นของกจิกรรม สภาเด็ก และ เยาวชน
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร : 
- เพิม่ทักษะความรูใ้หม่ๆ  เกีย่วกบัการศกึษาและการดแูลศนูยเ์ด็ก
เล็ก คาดหวงัวา่จะน าความรูจ้ากการท ากจิกรรมในสการคดิโครงการ
มาปรับใชใ้นชมุชน เพือ่เป็นการสรา้งแกนน าเยาวชนรุ่นใหม ่ที่
เพือ่นๆ สามารถพึง่พาได ้ใหเ้ขาคดิไดเ้องและเราเป็นทีป่รกึษา 
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“
ทกุครัง้ตอนท างานเราจะตัง้เป้า
วา่ เราจะท าส าเร็จขนาดไหน 
ระยะเวลาในแตล่ะงานควรจะ

เสร็จเมือ่ไหรค่วรจะเนน้ตรงไหน 

”

ชือ่ : สพัุตรา สรุนิตะ๊ ชือ่เลน่ : พธุ/สุ
ต าแหนง่ : จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน
บทบาทหนา้ที ่: วางแผนการพัฒนาของต าบล 7 ยทุธศาสตร ์โครงสรา้ง
พืน้ฐาน สงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา การบรหิารของผูบ้รหิาร ดา้น
สิง่แวดลอ้ม และอืน่ๆ รับบทบาทเป็นพธิกีรใน อบต. ตามโอกาสตา่งๆ 

 ประวตักิารศกึษา : 
- จบ ปวช. จากพณชิยการ จังหวดัสรุนิทร ์
- ปวส.จาก กทม.
 การท างาน
- ท างานเอกชนอาท ิขายโทรศัพท ์พนักงานโรงแรมทีพ่นมเปญ
- เป็นครู 1 ปี 
- ท างานดแูลคนพกิารทีพั่ฒนาสังคมสงเคราะห์
- สอบเป็นพนักงานราชการยา้ยมาทีส่รุนิทรปี์ 2550 เพือ่มาดแูลพอ่แม่
- 2554 มาบรรจใุนต าแหน่งเจา้หนา้ทีว่เิคราะห ์ที ่อบต.เพีย้ราม 
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน 
ไมไ่ดท้ างานดา้นเด็กและเยาวชนเต็มตัว แตร่ว่มท ากบัหวัหนา้ส านักงาน
ปลัดในการลงประชาคมหมูบ่า้น จะพดูถงึเรือ่งเด็กและเยาวชนนอ้ยมาก
(เคยดแูลงานดา้นตะเวนหาเด็กตดิยาเสพตดิรว่มกบัต ารวจในพืน้ที ่และรองนายก)

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
ไดต้อ่ยอดกระบวนการอบรมในโครงการเพือ่ใหค้นชมุชนมจีติส านกึ เกดิ
ความรว่มมอืทัง้ผูใ้หญ ่ก านัน ในทอ้งถิน่ตอ้งท างานรว่มๆ กันไป
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“ไมเ่คยคดิวา่การลงชุมชนวนัหยดุจะท าใหเ้สยีเวลาสว่นตวั ไมเ่คยคดิวา่ตอ้งเสยีสละเพราะวา่
เราก็เป็นคนในชุมชนนี ้ในหมูบ่า้นนี ้เคยเป็นเด็กทีน่ ี ่และมเีพือ่นเกอืบทกุหมูบ่า้น พอมาท างาน

ตรงนีเ้ราแคค่ดิวา่ ท าส ิง่ทีชุ่มชนจะไดป้ระโยชนท์ีส่ดุ”

ชือ่ : พรปวณ์ี สงัขพทิักษ์กลุ ชือ่เลน่ : ตะ๊
ต าแหนง่ : นักพัฒนาชมุชน (เป็นคนในพืน้ที)่ 
บทบาทหนา้ที ่: ประสานงานตดิตอ่ทกุอยา่งเกีย่วกบังาน
พัฒนาชมุชน การสง่เสรมิอาชพี และดา้นทีไ่ดรั้บมอบหมาย
เพิม่เตมิดา้นสาธารณสขุและเกษตร รวมถงึเป็นพธิกีร
 การศกึษา 
- ปรญิญาตร ีครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฎสรุนิทร ์
- ปรญิญาโท รัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง
 การท างาน
2544 จบมาท างานเป็นลกูจา้งทีส่ านักงานทีด่นิ 
2547 สอบบรรจทุีอ่บต.เพีย้ราม ต าแหน่งนักพัฒฯ 
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ท างานรว่มกบัมลูนธิขิวญัชมุชนและ สสส. รว่มกบัส านักงาน
ปลัดในการคดิกจิกรรมวา่จะท าอะไรใหเ้ด็กมคีวามสนุก และ
ดแูลดา้นการเงนิ
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
อยากไดก้ระบวนการท างาน แนวคดิเพือ่เอามาปรับปรุง
ประยกุตใ์ชก้บังานทีท่ า


