
อบต. บา้นไทร
อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์



สภาพโดยท ัว่ไป “อบต.บา้นไทร” 

พืน้ทีร่อยตอ่ระหวา่ง อ.ปราสาทกบั อ.กาบเชงิ พืน้ทีรั่บผดิชอบครอบคลมุ 9 
หมูบ่า้น ประชากรประมาณ 6,500 คน อาชพีหลกัคอืเกษตรกรรม ท านา / 
สว่นหนึง่ท าอาชพีเสรมิ เชน่ ปลกูผักสวนครัว ท าปลารา้/ปลาสม้/ปลาจอ่ม 
(OTOP หมู5่) มวีดัสขุมุาลยั วดัในชมุชนเป็นศนูยร์วมจติใจ

สภาพสงัคมเปลี่ยนแปลง

จากในอดีตไปค่อนขา้งมาก

โดยเฉพาะ ‘ความรว่มมือ

/ความสามคัคี’ มีนอ้ยลง



นายกเป็นคนในทอ้งถิน่ (ต.บา้นไทร) ปลดัเป็นคนสรุนิทร ์

นโยบาย : ทีผ่า่นมาเนน้การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
พฒันาการคมนาคมในพืน้ทีร่อยตอ่ทีเ่ชือ่มระหวา่ง อ.กาบเชงิ กบั 
อ.ปราสาท) 

ปจัจบุนั : เนน้ใหค้นในชุมชน เร ิม่ใหค้วามส าคญักบัวถีชีวีติ 
พยายามใหช้าวบา้นมรีายไดเ้สรมิควบคูก่บัการท านา เนน้งาน
สง่เสรมิอาชพี (อาชพีเสรมิ) เชน่  งานหตัถกรรม ปลกูผกัสวนครวั
ในทกุครวัเรอืน

นายก อบต.
นายเหนิ จไุรย ์

อยากใหชุ้มชนเป็นชุมชนในอดุมคต ิคอื 
ยงัคงรกัษาวถิชีวีติทีด่งีามไวไ้ด ้และคนใน
สงัคมยงัคงมปีฏสิมัพนัธท์ ีด่ตีอ่กนั

ปลดั อบต.
นาย ชาตชิาต ิกลา้เชีย่ว



แนวคดิการพฒันาชุมชน

-ใหช้าวบา้นมกีจิกรรมออกมาแลกเปลีย่น ปญัหาทีพ่บใน
ชุมชน “รว่มคดิ รว่มท า รว่มแกป้ญัหา” ใหม้ากขึน้

-ใหผู้ใ้หญไ่ดเ้ป็นตน้แบบทีด่ขีองเด็กเยาวชน หนัมาใสใ่จ
ลกูหลานอยา่งใกลช้ดิมากขึน้ เชน่ การไมด่ ืม่สรุาทกุวนัๆ 
ชวนลกูหลานท ากจิกรรมในงานประเพณีรว่มกนั ฯลฯ



สถานการณ์ดา้นเด็ก-เยาวชน
 เด็กเลยีนแบบพฤตกิรรมจากผูใ้หญ ่สือ่ / และวัฒนธรรมชาตติะวันตก เชน่ 

เลยีนแบบการวัฒนธรรมการแตง่ตวั มารยาท มแีฟนเร็ว  /รวมถงึปัญหาชูส้าว 
ทะเลาะววิาท  (ตามงานวัด งานประเพณี) ดืม่สรุา สบูบหุรี ่เด็กแวน้ ฯลฯ

 เด็กสว่นใหญข่าดการสนบัสนุน สง่เสรมิทักษะ ความสามารถในทางทีด่จีาก
ผูใ้หญ ่ท าใหไ้มก่ลา้แสดงออก มคีา่นยิมผดิๆ มากขึน้

 ในชุมชนหมู ่3 และ หมู ่6 คอ่นขา้งเขม้แข็ง เพราะผูน้ าหมูบ่า้น/ผูใ้หญบ่า้น 
สามารถดงึเด็กนอกระบบมารว่มท ากจิกรรมในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง)         

มสีภาเด็กและเยาวชน เคยท ากจิกรรมมากอ่น แต่
เป็นกจิกรรมเล็กๆ ไมต่อ่เนือ่ง ปัจจบุนัไมไ่ดท้ ากจิกรรม
นานแลว้เพราะไมไ่ดรั้บการสานตอ่) 



นโยบายการพฒันาเด็ก-เยาวชน

“ไมอ่ยากใหเ้ด็ก กบัผูใ้หญท่ างานเป็นเสน้ขนาน”

-ตอ้งท าใหเ้ด็ก-ผูใ้หญเ่กดิการท างานรว่มกนั เด็กกลา้ท า และกลา้
แลกเปลีย่นความคดิเห็น (เหมอืนสงัคมเด็กตะวนัตก) 

-ผูใ้หญ ่(รวมถงึ อปท. และองคก์รตา่งๆ) ตอ้งท าหนา้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุ 
ใหเ้ด็กเขา้มาท างานรว่มกนั



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 3 แหง่

1.โรงเรยีนวนัเจรญิสามัคค ี ระดบั อ.1-ม.3 (จ านวนเด็ก  300 คน) 
2.โรงเรยีนบา้นไทร ระดบั อ.1-ป.6 (จ านวนเด็ก  130 คน)
3.โรงเรยีนบา้นล าดวนพัฒนา ระดบั อ.1-ป.6 (จ านวนเด็ก  70 คน)

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ)

1.ศพด.บา้นกระวนั (จ านวนเด็ก  40 คน)
2.ศพด.อบต.บา้นไทร (จ านวนเด็ก  36 คน)
3.ศพด.วดัอมัพาวนาราม (จ านวนเด็ก   49 คน)



กจิกรรมทีผ่า่นมา

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจากสว่นกลาง)

 งานแขง่ขนักฬีาตา้นภยัยาเสพตดิ (อบรมใหค้วามรู ้โดยต ารวจเป็นวทิยากร)
 กจิกรรมงานประเพณี เชน่ เขา้พรรษา แซนโฎนตา (สารทเขมร) ฯลฯ

กจิกรรมเดน่ (ตามนโยบายฝ่ายบรหิาร อบต.)
 ปี 48 –ปจัจบุนั จดักจิกรรมพาเด็กจากโรงเรยีนในพืน้ที ่ป.4-ป.6
(อมรม เขา้คา่ย คณุธรรม จรยิธรรม 3 วัน 2 คนื +วันแม ่ณ วัดสขุมุาลยั วัดประจ า
ต าบล โดยมเีจา้อาวาสเป็นผูร้เิร ิม่/ใหค้วามรู/้ค าสอนดา้นตา่งๆ)

“ทีผ่า่นมาไดแ้ตท่ ากจิกรรมตามแผน 
ไมม่ตีวัชีว้ดัความส าเร็จ และไมม่กีารขยายผลตอ่”



กจิกรรมทีค่าดวา่จะท า

(รองบประมาณ)

-ตอ่ยอดโครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 
ขยายกลุม่เป้าหมายไปยังเด็ก ป.1-ป.3 (เดมิ ป.4-6)
-กจิกรรม ‘ตลาดสเีขยีว’ สง่เสรมิการปลกูผักสวนครัว แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 
(ในครอบครัว) แลว้เอามาขายสรา้งรายไดใ้หท้กุเพศทกุวัย

‘สรา้งพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นการเรยีนรู/้พืน้ทีใ่ชส้อยรว่มกนัในต าบล’

-สรา้งหอสมดุประชาชน (จากเดมิทีปี่ 2544 เคยมแีผนใหท้อ้งถิน่จัดตัง้ แตไ่มส่ าเร็จ)
-สรา้งสนามกฬีา
-สรา้งศนูยอ์นิเตอรเ์น็ต /คาราโอเกะปลอดเหลา้ 
-สรา้งศนูยห์ตัถกรรมชุมชน อยูใ่นชว่งท าเรือ่งของบฯ 

และยงัขาดบคุลากรมาชว่ย
ดแูล



ยงัไมม่งีบประมาณ ตัง้ไวส้ าหรับเด็กและเยาวชนมากนัก
โดยรวมประมาณ 2-3%

-ขยายงบฯ กจิกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมอยา่งตอ่เนือ่ง
จากปี 47 งบฯ  20,000 บาท/ครัง้/ปี
ปัจจบุนั 70,000 บาท/ครัง้/ปี

ไดง้บประมาณจากโครงการภายนอกมาชว่ยสมทบบา้ง
เชน่ จากมลูนธิขิวญัชมุชน แลว้แตก่จิกรรม แตไ่มเ่กนิ 20,000 ตอ่ครัง้ 

งบประมาณ



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชือ่ภาค ี/ 
องคก์ร

บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กจิกรรมที่
ท ารว่มกบั อบต.

โรงเรยีน อบต.สนับสนุนงบประมาณจัดกจิกรรม ประสานใหโ้รงเรยีนท า
กจิกรรม / โรงเรยีนพาเด็กนักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม

โครงการปลกูป่า /
เศรษฐกจิพอเพยีง 

รพ.สต. ขอความรว่มมอืกนัและกนัในการตดิตามปัญหาดา้นสขุภาพใน
ชมุชน / ตรวจสขุภาพเด็ก (เนน้ศนูยเ์ด็กเล็ก)

โครงการแกปั้ญหาโรค
มอื เทา้ ปาก การ
ควบคมุโรคตา่งๆ  

วดั/เจา้อาวาส
(วดัสขุมุาลยั)

วัดเป็นสถานทีฝึ่กอบรมโครงการเด็ก เยาวชน เจา้อาวาสท าหนา้ที่
เป็นแกนน า ชกัชวนเยาวชนทีอ่ยูใ่นบรเิวณวดั และเยาวชนนอก
ระบบเขา้รว่มกจิกรรม

โครงการฝึกอบรม
คณุธรรมตามหลกัธรรม
มะ
งานบญุประเพณี 

ผูน้ าชาวบา้น/
ปราชญ์

ประสานความรว่มมอืกลุม่เป้าหมายของทาง อบต. ในการรว่ม
สง่เสรมิกจิกรรมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

ท าแนวกนัไฟรว่มกบั
องคก์รหนิลม้ กรมป่าไม ้
โรงเรยีนในเขตพืน้ที่
และ อบต.



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชือ่ภาค ี/ 
องคก์ร

บทบาท หมายเหตุ
โครงการ/กจิกรรมที่
ท ารว่มกบั อบต.

NGO 
องคห์นิลม้
(อ.กาบเชงิ)

รว่มแกปั้ญหาและสรา้งจติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่
กลุม่เป้าหมายรว่มกบั อบต.

โครงการปลกูป่า
กจิกรรมแกปั้ญหาการ
บกุรกุพืน้ทีส่าธารณะ

พมจ. สนับสนุนงบประมาณ

มลูนธิขิวัญชมุชน
ดแูลเด็กดอ้ยโอกาส ใหง้บประมาณ อบต.จัดกจิกรรมแกเ่ด็กกลุม่
นีท้ีม่ปัีญหา (เด็กผูด้อ้ย 8 กลุม่)

ต ารวจ เป็นวทิยากรอบรมยาเสพตดิให ้อบต.
โครงการเครอืขา่ยลด
อบุตัเิหตตุ าบล

หน่วยพัฒนาการ
พืน้ที ่54

เป็นเขตทหาร และเป็นสถานทีใ่นการฝึกอบรม บ าบดัเรือ่งยาเสพ
ตดิ และตดิตามผูต้ดิยาเสพตดิ

โครงการดา้นยาเสพตดิ



4 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน (1/4)
ชือ่ : พ.จ.อ.ไสว สชัชานนท์ ชือ่เลน่: ไหว
ต าแหนง่ : รองปลดัฯ

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-เดมิรับราชการทหารเรอืมา 10ปี 
-ปัจจบุนัเขา้มาชว่ยสานตอ่งานดา้นความมั่นคง
“งานกึง่พลเรอืน กึง่ทหาร เนน้การสรา้งทมีท างาน”
คอืงานทีช่ว่ยดเูป็นพเิศษดา้นการบรรเทาสาธารณภัย 
(สามารถฟ้ืนฟทูมีปฏบิตังิานป้องกนัและเบาเทาธารณ
ภัยทีเ่คยลม้เหลวเกีย่งงานกนั ใหก้ลบัมาเป็นทมีที่
เขม้แข็ง)

ปี 56ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นทมีหน่วยปฏบิัตกิาร
ดเีดน่ สรา้งการเรยีนรูต้น้แบบ ระดบัจังหวัด

-งานดา้นอืน่ๆ ดแูลดา้นการบรหิารทั่วไป = โยธา/นโยบาย
และแผน/แผนงานประจ าที ่อบต. 

“งานราชการทหารตอ้ง
ท างานอยูใ่นกฎเกณฑ ์ท า
มากกวา่เจา้นายส ัง่=ไมด่ี ท า
ใหไ้มเ่คยรูจ้กัทอ้งถิน่ของ
ตวัเองเทา่ทีค่วร แต.่.งาน
ทอ้งถิน่น ัน้มพีืน้ทีม่โีอกาสให้
สามารถแสดงความคดิเห็น
และสามารถเขา้ถงึประชาชน
ไดง้า่ยกวา่”



 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ท างานที ่อบต.กวา่ 20 ปี แตง่านดา้นเด็กฯ ยังไมค่อ่ย
ถนัด เพราะทีผ่า่นมาท างานตามกรอบ/กฎเกณฑ/์งบฯ 
ไมไ่ดเ้นน้กระบวนการเชงิลกึ /ไมไ่ดต้ดิตามผล 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-สามารถสรา้งทมีงานใหม้คีวามรัก/เปิดใจ/สามัคคที างาน
-นักถักทอรูว้ธิที างาน/ถอดบทเรยีน (คดิ วเิคราะห์
แยกแยะ) สามารถเป็นตวัเชือ่มตอ่ รอ้ยเรยีงการท างานกบั
ชมุชน

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร 
ประทับใจบทเรยีนทีเ่ตมิเต็มวธิคีดิ วธิที างาน ใหค้ดิตาม 
หลกัสตูรตดิตามตอ่เนือ่ง “กจิกรรมน ามาสูค่วามรู”้

อยากใหใ้นองคก์ร 
(อบต.) มรีะบบการ
โคช้ชิง่งานตอ่ ทกุ
ฝ่ายจะไดท้ างานแบบ

มสีว่นรว่ม

นกัถกัทอชุมชน (1/4)



นกัถกัทอชุมชน (2/4)
ชือ่: นางสาววมิล  สบืสนัต ์ ชือ่เลน่ : มล
ต าแหนง่ : หวัหนา้ส านกังานปลดั

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
เป็นคนกนัตวจระมวล 
สอบบรรจทุี ่อบต.บา้นไทร มาได ้10 ปี (ตัง้แตปี่ 47)
เคยท างานต าแหน่งเจา้หนา้ทีว่เิคราะห/์นักพัฒนาชมุชน

มากอ่น / ปัจจบุนัดแูลงานบรหิารท่ัวไปในภาพรวม

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ดแูลและจัดกจิกรรม เนน้ไปในเชงิการอบรม ยังไมไ่ดท้ า
กจิกรรมนอกเหนอืจากแผนงาน (แปลกใหม ่สรา้งสรรค)์

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-ไดห้ลกัการท างาน/มรีะบบการท างานทีช่ดัเจนมากขึน้
-มเีครอืขา่ยคนท างานทีเ่ราจะดงึออกมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
ได ้

ประสบการณ์ทีผ่า่นมา
เป็นแบบ ‘จับฉ่าย’

คอืไมม่กีารจัดระบบการ
ท างาน ท าใหเ้อาไปใช ้

ตอ่ไมไ่ด ้



นกัถกัทอชุมชน (3/4)          
ชือ่: นางพตัรพมิล  มณฑล ชือ่เลน่ : จิก๊
ต าแหนง่ : หวัหนา้สว่นการศกึษา

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-จบโดยตรงทางดา้นการศกึษา เคยเป็นครมูา 5 ปี
-ปัจจบุันรับผดิชอบงานสว่นการศกึษากฬีา ศาสนา วฒันธรรม
ของ อบต. (อยูใ่นสว่นการศกึษามา7ปี)
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-เนน้พัฒนาเด็ก 2-6 ขวบ (ดา้นสขุลักษณะ/กจิกรรม/เสรมิสรา้ง
พัฒนาการ)
-มผีลงานการพัฒนาศนูยเ์ด็กเล็ก 
ไดรั้บรางวลั ‘ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กคณุภาพระดับจังหวดั’ โดย
สาธารณสขุจังหวดั
 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-มหีลักสตูรการท างานทีช่ดัเจน/รปูธรรม/ตอ่เนือ่ง
-อยากไดเ้ทคนคิการท างาน เพือ่ใหเ้ด็กๆ มพีืน้ทีท่ ากจิกรรมอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ระยะยาว (ท างานแบบวางแผน และหวงัผล มากขึน้)
-อยากเห็นการมสีว่นร่วมของทกุฝ่ายในกจิกรรมทีจั่ด
-ครัง้แรกถกูชกัชวนโดยคณุสมเกยีรต ิหนองอยีอ เห็นตัวอยา่งการ
ท างานทีป่ระสบความส าเร็จ/ตอ่เนือ่ง เป็นตน้แบบ

“ฝนัของการท างาน
คอือยากใหเ้ด็ก 

เยาวชนมคีวามกลา้
แสดงออก 

กลา้ท าในสิง่ท ี่
ถกูตอ้ง”



นกัถกัทอชุมชน (4/4) 

“เพราะเป็นคนในทอ้งถิน่ ท าให้
รูข้อ้มลูพืน้ฐานชุมชนอยูบ่า้ง
แลว้ แตก็่ยงัมปีญัหาเพราะบาง

ทกีารประสานงาน
ผูน้ าชุมชน/โรงเรยีน/วดั

ก็คอ่นขา้งมปีญัหา เขาเองยงั
ไมเ่ห็นความส าคญั สว่นเราเอง
ก็ไมส่ามารถอธบิายรายละเอยีด

ใหเ้ขาเขา้ใจได”้

ชือ่ : นางสวุมิล  บญุเดยี ชือ่เลน่ : นก 
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
เป็นคนในทอ้งถิน่ (เกดิต.บา้นไทร หมู8่ / บา้นปัจจบุนัอยู ่หมู4่)
จบการศกึษา ป.ตร ีดา้นเทคฯการเกษตร / ศกึษาวทิยาศาสตร์
เคยท างานเอกชน (การเงนิ ใน รพ.) มาประมาณ 3 ปี
กลบัมาท าอาชพีสว่นตวัทีบ่า้น / เป็นเลขานายก / สอบต าแหน่งนักพฒันา
ชมุชน
-ผลงานในต าแหน่ง ท าโครงการเตาชวีภาพ/ชวีมวล และไดใ้ชง้านใหเ้กดิ
ประโยชนจ์รงิในชมุชน

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ยังท างานตามแผน เชน่ จัดงานกฬีา
-จับมอืท างานกบัมลูนธิขิวญัชมุชน มาประมาณ 1 ปี ดา้นเด็กผูด้อ้ย 8 กลุม่ 
โดยการน าเขามาท ากจิกรรมนอกบา้น นอกโรงเรยีน (เพราะพบวา่จะเป็น
ปัญหาในอนาคตเพราะ เด็กเก็บตวั/ไมพ่ฒันาความคดิ) แตย่ังเป็นกจิกรรม
แบบ event และกลบัไปพฤตกิรรมเด็กก็เหมอืนเดมิ

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-อยากมทีมีท างาน /วธิพีัฒนากลุม่เด็กทีไ่มเ่รยีนตอ่เป็นพเิศษ (รวมถงึ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรยีนฟร ีถงึ ม.6 ก็ไมเ่รยีน) เพราะเห็นวา่สว่นมาก
เพราะผูป้กครองไมด่แูลแบบใกลช้ดิ/ตามใจลกู 
-สามารถประสานการท างานกบักลุม่ผูน้ าชมุชนไดด้มีากขึน้ ใหเ้ขาเขา้มามี
สว่นรว่ม ชว่ย ‘เป็นห ูเป็นตา มากขึน้’


