
อบต. โชกเหนอื
อ.ล ำดวน จ.สรุนิทร์



สภำพโดยท ัว่ไป “อบต.โชกเหนอื”

พืน้ที ่อบต. อยูต่ดิกบัป่ำชุมชน (ป่ำโคกโครง) ดแูล 9 หมูบ่ำ้น แตล่ะ
หมูบ่ำ้นอยูต่ำมเสน้ทำงสำยหลกั (โคกสะอำด-โคกล ำดวน) 

ประชำกรรวมประมำณ 5,000 คน อำชพีหลกัคอืกำรท ำนำ 
อำชพีเสรมิไมค่อ่ยม ีสว่นนอ้ยรบัทอผำ้ไหม และรบัจำ้งท ัว่ไป คนวยั
ท ำงำนมกัออกไปท ำงำนตำ่งถิน่



นำยก+ปลดั เป็นคนในทอ้งถิน่  
ปจัจบุนั : เห็นวำ่วถิชีวีติของคนในชุมชนเปลีย่นแปลงไป
จำกในอดตีคอ่นขำ้งมำก เพรำะเหตสุ ำคญัมำจำก
อทิธพิลของเทคโนโลย ี(เป็นตน้เหตสุ ำคญัของหลำย

ปญัหำ)

นโยบำย : เนน้กำรพฒันำคณุภำพชวีติ (ทกุชว่งวยั)

สง่เสรมิอำชพี / เกษตรอนิทรยี ์

นำยก อบต.
นำย บณัฑติ  จำรตัน์
ด ำรงต ำแหน่งสมยัที ่2 ปีที ่5

อยำกเห็นชำวบำ้นมชีวีติ
ควำมเป็นอยูท่ ีด่ขี ึน้ / มี
อำชพีเสรมิหลงัจำกกำร
ท ำนำ /มรีำยได ้ไมเ่ป็น

ภำระสงัคม

ปลดั อบต.
นำย บญุสง่  สำยไทย

ด ำรงต ำแหนง่มำต ัง้แตใ่นชว่งบกุเบกิ อบต.

อยำกเห็นควำมรว่มมอื 
เชือ่ม ประสำนกำรท ำงำน
ในชุมชน ‘ทกุอยำ่งตอ้ง
อำศยัควำมรว่มมอื’



แนวคดิกำรพฒันำชุมชน

-ใหค้วำมส ำคญักบั ‘ขอ้มลู’ ชมุชน โดยจะมกีำรรวบรวมขอ้มลู
จำกหลำยๆ ฝ่ำย ทัง้สมำชกิ อบต. / กำรลงประชำคม
หมูบ่ำ้น/ พดูคยุกบัเด็ก และผูป้กครองเด็ก
-สรำ้งนักถกัทอชมุชน เพือ่ทีจ่ะสำมำรถเขำ้ไปท ำงำนประสำน
กบัชมุชน ใหเ้กดิกำรท ำงำนอยำ่งมสีว่นรว่ม และท ำใหเ้กดิ
กลุม่เด็กเยำวชนทีม่แีนวคดิใหม ่‘รักชมุชน’ (ท ำกจิกรรมกบั
ชมุชนอยำ่งตอ่เนือ่ง) 
-พยำยำมผลักดนัใหเ้กดิทมีท ำงำนเพือ่แกปั้ญหำยำเสพตดิ / 
ทอ้งไมพ่รอ้ม โดยท ำงำนรว่มกบัภำคสว่นตำ่งๆ ในพืน้ทีม่ำก
ขึน้



สถำนกำรณด์ำ้นเด็ก-เยำวชน

 เด็กสว่นมำกขำดกำรปฏสิมัพันธก์บัคนในครอบครัว พอ่แมท่ ำงำนตำ่งถิน่ ฝำกไว ้
ใหปู้่ -ยำ่/ตำยำย ดแูล ท ำใหเ้กดิควำมหำ่งเหนิ /ชอ่งวำ่งระหวำ่งวัย ดแูลไมเ่ทำ่
ทันกลำยเป็นปัญหำตำ่งๆ ทีท่วคีวำมรนุแรงมำกขึน้ เชน่ ทอ้งไมพ่รอ้มมจี ำนวน
มำกขึน้ (FB /line เป็นชอ่งทำงหนึง่ท ำใหเ้กดิปัญหำ) หรอืกลุม่เด็กแวน้ ผูต้ดิยำ
เสพตดิ-สำรระเหย มอีำยนุอ้ยลง (สว่นมำกพบเด็กในพืน้ทีใ่นฐำนะผูเ้สพ และอยู่
ในพืน้ทีท่ำงผำ่นของยำเสพตดิ)

 มกีำรจัดตัง้สภำเด็กฯ ตำมโครงสรำ้งแตก่็มกีำรท ำกจิกรรมบำ้ง แบบเล็กๆไม่
ตอ่เนือ่ง ท ำภำยใตโ้ครงกำรอืน่ๆ 
เชน่ มำรว่มกจิกรรมปลกูป่ำ / เขำ้คำ่ยอบรมยำเสพตดิ
/รว่มเป็นสมำชกิชมรม To be No.1

 ขอ้มลูปัญหำจรงิ มักไดม้ำกจำกผูป้กครอง-กลุม่เด็กๆ /
กำรลงชมุชนหำขอ้มลูปัญหำ /กำรท ำประชำคม /สมำชกิ 
อบต.



นโยบำยกำรพฒันำเด็ก-เยำวชน

“พยำยำมสรำ้งแนวคดิใหมใ่นกำรท ำงำน 
เพือ่ใหเ้กดิกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืมำกขึน้”

-ผูใ้หญต่อ้งใหโ้อกำส และชว่ยกระตุน้เด็กและเยำวชน เขำ้มำมสีว่นรว่มกบักำรท ำงำน
ในทอ้งถิน่ใหม้ำกขึน้ เชน่ พยำยำมคดักรอง /เลอืกจัดโครงกำรทีส่ำมำรถกระตุน้ควำม
สนใจใหเ้ด็ก และผูใ้หญก็่ตอ้งชว่ยดงึลกูหลำนระดับชัน้ประถมศกึษำเขำ้มำท ำกจิกรรม
ใหม้ำกขึน้  (เพือ่ควำมตอ่เนือ่งของคนท ำกจิกรรม)

-พยำยำมสรำ้งเครอืขำ่ยคนท ำงำน ทีม่เีป้ำหมำยดำ้นเด็ก
และเยำวชนเหมอืนกนั มำรว่มกนัท ำงำนใหม้ำกขึน้  

อสม. เป็นแกนหลกัในกำรดงึกลุม่แกนน ำเด็กใน
สภำฯ มำเขำ้รว่มกบักจิกรรมอืน่ๆ 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีนในพืน้ที ่ 2 แหง่
1.โรงเรยีนบำ้นภมูสิตงึ ระดบั อ.1-ป.6 ( จ ำนวนเด็ก  227  คน) 
2.โรงเรยีนบำ้นโชกเหนอื ระดบั อ.1 –ม.3 (จ ำนวนเด็ก  274  คน)

ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก 2 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1.ศพด.บำ้นอ ำปึล (จ ำนวนเด็ก  31 คน)
2.ศพด.วัดศริมิงคล (จ ำนวนเด็ก  คน)

[ประชำกรเด็กและเยำวชน ประมำณ 1,000 คน จำกประชำกรท ัง้หมด 5,000 คน]



กจิกรรมทีผ่ำ่นมำ

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจำกสว่นกลำง)
 โครงกำรเสรมิสรำ้งพฒันำกำร IQ-EQ + โภชนำกำรอำหำร
(เนน้ใหค้วำมรู/้ควำมเขำ้ใจกบัผูป้กครองในกำรเลีย้งดบูตุรหลำน
/เปิดโอกำสใหผู้ป้กครองไดแ้ลกเปลีย่นพฤตกิรรมลกูกบัครู โดยจะจดัวนั
พดูคยุกบัผูป้กครองทีศ่นูยเ์ด็กเล็กอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร ัง้)

กจิกรรมเดน่ (ตำมนโยบำยฝ่ำยบรหิำร อบต.)
 ผูบ้รหิำร อบต. เชญิครมูำรว่มแชรน์โยบำยเพือ่กำรพฒันำเด็กวำ่เนน้ดำ้น

ไหน อยำ่งไร
 จดัต ัง้โครงกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหเ้ด็ก ‘บณัฑตินอ้ย’ รำ่งกำย อำรมณ์ 

สงัคม โดยจะคดักรองเด็กพฒันำกำรชำ้/ออทสิตกิ -ตดิตำมพฒันำกำร
ของเด็ก ดผูลควำมเปลีย่นแปลงอยำ่งตอ่เนือ่ง (อยำกสำนตอ่ แตโ่ครงกำรตดิขดั
เร ือ่งงบฯ)

“ศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก”



กจิกรรมทีผ่ำ่นมำ

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจำกสว่นกลำง) 
 กจิกรรมสกดักัน้ยำเสพตดิ (ตัง้ดำ่น/สง่บ ำบดั - สง่เสรมิอำชพี)
 นโยบำยมอบทนุกำรศกึษำปรญิญำตร ีใหต้อ่เนือ่ง (ปัจจบุนัเขำ้สูปี่ที5่) เพือ่ให ้

เด็กไดม้โีอกำสเรยีนสงูขึน้ สรำ้งคนมกีำรศกึษำ มคีณุภำพ พึง่ตวัเองได ้

กจิกรรมเดน่ (ตำมนโยบำยฝ่ำยบรหิำร อบต.)
 กจิกรรมปลกูป่ำชมุชน ‘โคกโครง’ (ผูน้ ำชมุชน/อสม./โรงเรยีน ดงึเด็กและเยำวชน

ในหมูบ่ำ้นตำ่งๆ เขำ้มำรว่มสว่นหนึง่) 
‘ผูใ้หญท่ ำ เด็กรว่ม’ *ไดร้ำงวัลชมุชนดเีดน่ ดำ้นกำรอนุรักษ์และหวงแหน 
(รำงวัลจำกกรมป่ำไม ้/ ธงรำงวัลจำกพระรำชนิฯี)

 รว่มสง่เสรมิ สนับสนุนกบัโรงเรยีนใหเ้ด็ก(ประถมฯ)เลน่ดนตรไีทย สำมำรถ
ออกไปแขง่ขนัชงิรำงวัลระดบัตำ่งๆ ได ้

 อบรม อสม.นอ้ย – คดัเลอืกตวัแทนแตล่ะหมูอ่บรมกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ ให ้
ผูส้งูอำยทุีบ่ำ้น (ไมไ่ดส้ำนตอ่)

“เด็ก และเยำวชน”



กจิกรรมทีผ่ำ่นมำ

กจิกรรมเดน่ 
 โครงกำรปรับเปลีย่นพฤตกิรรมลดโรค หมู ่4 (ภำยใตโ้ครงกำร Tobe No.1)

พัฒนำ ภำยใตห้ลกั 3 อ. (อำหำร/ออกก ำลงักำย/อำรมณ)์ 
• อสม.เป็นแกนน ำไปดงึเด็ก (สภำฯ) เขำ้มำชว่ยเตรยีมงำน และคนทกุวัยในชมุชน 

มำท ำกจิกรรมออกก ำลงักำยทกุๆ วัน เห็นกลุม่เด็กทีม่คีวำม Active มำกขึน้

“เด็ก และเยำวชน”

ปัจจบุนัอยูใ่นชว่งจะหมดวำระสภำเด็กฯ ชดุเกำ่ และไดเ้ริม่จัดตัง้สภำเด็กฯ ชดุใหม ่
(ตวัจรงิ) จำกกำรลงจัดกระบวนกำรพดูคยุ วเิครำะหปั์ญหำกบัเด็กมำ 2 เวท ี(เวที

ต ำบล / เวทบีำ้นโคกกลว้ย)

จะท ำอยำ่งไรใหเ้ด็กๆ เขำ้มำมสีว่นรว่มคดิ-ท ำ กจิกรรม ดว้ยใจ?



ยังไมม่งีบประมำณ ตัง้ไวส้ ำหรับเด็กและเยำวชนมำกนัก
โดยรวมประมำณ 1-2 %

 ปกตใิช ้งบฯ จำกศนูยพั์ฒนำครอบครัว ไมเ่กนิ 10,000 บำท / กจิกรรม
งบฯ ทีใ่ชใ้นกจิกรรมตำมแผน สอดคลอ้งกบันโยบำย
(มักไดรั้บงบประมำณจำกโครงกำรภำยนอกมำชว่ยสมทบ ซึง่สว่นมำกจำก 
สสส.-ต ำบลสขุภำวะ )

 อืน่ๆ ใชใ้นแผนประจ ำปี อำท ิ
-แผนสนับสนุนกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีหมูบ่ำ้นละประมำณ 1,100 บ. ตอ่ปี 
หรอื ตัง้งบฯไวป้ระมำณ 300,000 บำท ตอ่ปี (ทกุหมูบ่ำ้น) 
-กจิกรรมอบรมใหค้วำมรู ้/ป้องกนั งบฯ ประมำณ 10,000 บำท/กจิกรรม 
(ปกตงิบกำรจัดกจิกรรมอยูใ่นลกัษณะ ‘ควำมรว่มมอื’ อำท ิใชจ้ำ้งวทิยำกร แต่
ไมเ่สยีคำ่สถำนที ่/ วัสด ุอปุกรณ์ )

งบประมำณ



งำนดำ้นเด็กและ
เยำวชน
ของ อบต.

อสม

พมจ.

รพ.สต 
(3แหง่)

ภำคกีำรท ำงำนดำ้นเด็ก/เยำวชน

โรงเรยีน
กศน.

NET

ผูน้ ำ/ปรำชญ์
ชำวบำ้น

สสส.
สปอ.

ศพน.
67

วดั

กรม
ป่ำไม ้

กิจกรรมปลกูป่าชุมชน ‘โคกโครง’

ต ำรวจ

ศนูย์
วนศำสตร์
ศรษีะเกษ

ผูน้ ำ/
องคก์ร/
คนใน
ชมุชน

อบต.
ขำ้ง
เคยีง

กรมฯ
เกษตร/
ปศสุตัว์



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็ก/เยำวชน

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมที่
ท ำรว่มกบั อบต.

กศน.
รว่มกจิกรรมทีท่ำง อบต.จัด เรือ่งกำรสง่เสรมิอำชพี หรอืเขำ้มำอบรม
ใหค้วำมรูแ้กบ่คุลใน อบต. หรอืเมือ่มกีจิกรรมต ำบลก็เขำ้มำเป็น
วทิยำกรสำธติกจิกรรมสง่เสรมิอำชพีตำ่ง ๆ 

โครงกำรสง่เสรมิอำชพี
ของทำง อบต.

โรงเรยีน สง่นักเรยีนกลุม่เป้ำหมำย (ป.3- ป.6) เขำ้รว่มโครงกำรของ อบต.
โครงกำรอบรมยำเสพ
ตดิ/โครงกำรปลกูตน้ไม ้

รพ.สต 
(3แหง่)

เขำ้มำเป็นวทิยำกร สง่บคุลำกรเป็นพีเ่ลีย้งในกจิกรรมอบรม
โภชนำกรท กำรดแูลสขุภำพทีอ่บต.เป็นเจำ้ภำพ

โครงกำรโภชนำกำร /
โครงกำรสขุภำพ

อสม
ท ำงำนรว่มกบั รพ.สต. /เป็นแกนหลกัในกำรท ำงำนเดน่ๆ ทีห่มู่ 4 
จะประสำน อนำมยั ประสำน อบต. เขำ้ไปชว่ย  รวมถงึน ำกลุม่
เยำวชนจำกสภำเด็กรวมถงึเด็กทีอ่ยูท่ัว่ไป เขำ้ไปชว่ย / รว่มกจิกรรม 

โครงกำรโภชนำกำร /
โครงกำรสขุภำพ /เตน้
แอโรบคิ ภำยใต ้
โครงกำร To be N.1

ผูน้ ำชุมชน/
ผูใ้หญบ่ำ้น

เป็นกลุม่ทีค่อ่นขำ้งส ำคญั เพรำะเวลำท ำกจิกรรม ทำง อบต.จะ
ประสำนกบัชมุชนอยูเ่สมอ ชำวบำ้นและผูน้ ำคอ่นขำ้งใหค้วำมรว่มมอื 
(โดยเฉพำะ หมู่ 9) 

ประชมุหมูบ่ำ้น



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็ก/เยำวชน

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท

หมำยเหตุ
โครงกำร/
กจิกรรมทีท่ ำ
รว่มกบั อบต.

วดั
สนับสนุนสถำนทีใ่นงำนประเพณี 

งำนประเพณีตำ่ง ๆ 
ในชมุชน

ต ำรวจ
ตดิตำม ป้องกนั เฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิรว่มกบั
ผูใ้หญบ่ำ้นและ อบต. หำรอืหำมำตรกำรป้องกนัรว่มกนั

โครงกำรแกปั้ญหำ
ยำเสพตดิ

ปรำชญ์
ชำวบำ้น

ดำ้นสมนุไพร หมู ่7 หมู ่3 ผลติภัณฑจ์ำกไมไ้ผ่ จักสำน 
ท ำไมก้วำด หมู ่7 หมู ่2 ไสอ้ัว่สมนุไพร OTOP หมู ่7
หมูอ่ืน่ ๆ ทอผำ้ไหม 

จัดขำยรว่มกนัที่
ตลำดสเีขยีวจังหวดั
ทกุเดอืน



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็ก/เยำวชน

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมที่
ท ำรว่มกบั อบต.

ศนูยป์ฏบิตักิำร
ตอ่สูเ้พือ่เอำชนะ
ยำเสพตดิอ ำเภอ
(ศปอ.)

ท ำหนำ้ทีเ่ป็นเครอืขำ่ยเฝ้ำระวัง / ตดิตำมผูเ้สพยำเสพตดิ
(คดัเลอืก ศปอ. มำจำกคนในหมูบ่ำ้น หมูล่ะ 2-3คน) 

โครงกำรดำ้นกำรเฝ้ำ
ระวังยำเสพตดิ ชว่ง
เทศกำลปีใหม่
สงกรำนต์

สสส. สนับสนุนงบประมำณ ต ำบลสขุภำวะ

โครงกำรดนตรไีทย 
โรงเรยีนโอมสตงึ (ให ้
งบประมำณ)
โครงกำรอสม.นอ้ย

พมจ. สนับสนุนงบประมำณในกำรจดักจิกรรม

ศพน.67 สนับสนุนงบจัดในกำรจัดกจิกรรมใหค้วำมรู ้ กจิกรรมสรำ้งสรรคก์บั
เด็ก 10,000 /กจิกรรม

โครงกำรดำ้นเด็กและ
เยำวชน ครอบครัว



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็ก/เยำวชน

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท หมำยเหตุ
โครงกำร/กจิกรรม
ทีท่ ำรว่มกบั อบต.

กรมเกษตรฯ
/ปศสุตัวฯ์

เขำ้มำอบรมใหค้วำมรู ้ เมือ่มกีจิกรรมภำยในต ำบล มกีำร
ท ำงำนรว่มกบั ศนูยว์นศำสตร ์ศรษีะเกษ/ผูน้ ำ/องคก์ร/คน
ในชมุชน และ อบต.ขำ้งเคยีง ภำยใตก้จิกรรมปลกูป่ำ
ชมุชน

กจิกรรมปลกูป่ำ
ชมุชน ‘โคกโครง’

NET สนับสนุนงบฯ ใหจั้ดกกิรรมให ้อบต. ประมำณ 10,000 
บำท/กจิกรรม



4 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน (1/4)
ชือ่ : นำงสำวบงัอร  บญุเนอืง ชือ่เลน่ “ปอนด”์ 
ต ำแหนง่ : หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดั

 ประวตั-ิทกัษะกำรท ำงำน
-เป็นคนในพืน้ที ่จบ ป.ตร ีรำมฯ (บรหิำรกำรเงนิ/ธนำคำร) ท ำงำนเอกชน 4
ปี/กองทนุหมูบ่ำ้น – ไดเ้รยีนป.บณัฑติ 1 ปี /ไดเ้ป็นลกูจำ้งชัว่ครำว อ.สงัขละ
บรุ ีจ.สรุนิทร ์/นักวชิำกำรเกษตรทีรั่ฐสภำ ในสว่นวฒุสิภำ กระทั่งปี 48 อยำก
ท ำงำนทีบ่ำ้นเกดิ  สอบบรรจตุดิในต ำแหน่ง จนท.วเิครำะหฯ์ ทีอ่บต.ตำน ีอ.
ปรำสำท 2 ปี ปี 48 ยำ้ยมำที ่อ.ศรณีรงค ์จ.สรุนิทร ์ไมน่ำนก็ยำ้ยมำที่ อบต.
โชกเหนอืในต ำแหน่งจนท.วเิครำะหฯ์ ปี54 สอบต ำแหน่งหวัหนำ้ สนง.ปลดั 
 กำรท ำงำนดำ้นเด็ก เยำวชน
ชว่งรับต ำแหน่ง จนท.วเิครำะหฯ์ จัดกจิกรรมคอ่นขำ้งมำก (ทกุๆภำรกจิ) อำท ิ
กำรจัดอบรม เขำ้คำ่ยยำเสพตดิ ปัญหำทอ้งไมพ่รอ้ม
-ปัจจบุนัดแูลงำนในภำพรวมไมค่อ่ยไดเ้ขำ้ไปท ำโดยตรง
-ลำ่สดุมโีอกำสไดพ้ำเด็กเยำวชนไปดเูรอืนจ ำ+พดูคยุถอดบทเรยีน 
(ประทับใจ เพรำะเห็นกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของเด็ก / เขำ้ใจควำมคดิ
ของเด็กมำกขึน้)
 ควำมคำดหวงัจำกหลกัสตูร
-อยำกไดท้ักษะ/กำรจดุประกำยควำมคดิทีจ่ะท ำใหท้ ำงำนไดง้ำ่ยมำกขึน้
-อยำกใหต้นเองท ำงำนไดเ้หมอืนกบัคณุสมเกยีรต ิอบต.หนองอยีอ
*คดิวำ่ปัจจบุนัตนเองเริม่เปิดใจ/รูจ้ักตวัเอง/มมีมุมองใหม่ๆ  ในกำรท ำงำนมำก
ขึน้บำ้งแลว้

“ตอนมโีอกำสไดล้ง
พืน้ทีไ่ดเ้ห็นศกัยภำพ
ของเด็กกลุม่หนึง่ คดิไว้
วำ่อยำกจะดงึเขำมำรว่ม
ท ำงำนเคยีงคูก่บัเรำ”



นกัถกัทอชุมชน (2/4)
ชือ่ : นำงอำภำ  บญุศกัด ิ ์ชือ่เลน่: อำ๋
ต ำแหนง่ : นกัพฒันำชุมชน เป็นคน ต.ตร ำดม (ในละแวก อบต.
บำ้นไทร)
 ประวตักิำรศกึษำ 
- ปี39-40 จบ ป.ตร ีจำกวทิยำลัยครดูำ้นกำรพัฒนำชมุชน และ

ภำษำไทย
 ประวตักิำรท ำงำน 
ท ำงำน NGO สง่เสรมิเกษตรอนิทรยี(์ใหค้วำมรูก้บั ปชช.ทั่วไป)/
ท ำงำนบัณฑติอำสำ/เก็บขอ้มลู – ตดิตำมประสำนงำนกบัคนใน
หมูบ่ำ้น /กำรสรำ้งแกนน ำอำสำสมัครผูใ้หญ ่(SIP-กองทนุเพือ่กำร
ลงทนุทำงสงัคม) 4-5 ปี / ไดรั้บกำรอบรมเชงิพัฒนำควำมคดิบอ่ยๆ 
(CCS-ตดิตำมโครงกำรทีช่ำวบำ้นเสนอมำพืน้ทีภ่ำคอสีำน) ปี47-51
ปี51-ปัจจบุัน ท ำงำนต ำแหน่งนักพัฒนำชมุชน ที ่อบต.โชกเหนอื
 กำรท ำงำนดำ้นเด็ก เยำวชน
-ทีผ่ำ่นมำท ำงำนกบักลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นผูใ้หญ ่ท ำใหย้ังไมไ่ดเ้ขำ้ไป
ท ำโดยตรง (ไมเ่คยไดจั้บตำเป็นพเิศษ)
 ควำมคำดหวงัจำกหลกัสตูร
-ไดพั้ฒนำทักษะกำรท ำงำน อำท ิกำรจัดสรรเวลำ/กำรแบง่งำน /กำร
จัดระบบควำมคดิ ฯลฯ
-เกดิทมีท ำงำน รว่มคดิ รว่มท ำ รว่มพัฒนำดำ้นเด็กและเยำวชน
เพือ่ใหเ้ด็กมสีว่นรว่ม กลำ้คดิ กลำ้ท ำ กลำ้แสดงออกมำกขึน้

… งำนดำ้นเด็กไมใ่ชง่ำนของ
เรำคนเดยีว ผูบ้รหิำรก็ตอ้งรู ้
ต ำแหนง่อืน่ก็ตอ้งรู ้
โดยเฉพำะนกัวชิำกำรศกึษำ
ทีท่ ำเร ือ่งเด็กเหมอืนกนั ก็
นำ่จะดถีำ้มำท ำงำนสมัพนัธ์
กนั รว่มเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนั 
...



นกัถกัทอชุมชน (3/4)          
ชือ่: นำงทศันยี ์ ประดจุชนม์ ชือ่เลน่: อีด๊ 
ต ำแหนง่ : เจำ้หนำ้ทีว่เิครำะหน์โยบำยและแผน
 ประวตักิำรศกึษำ 
-จบจำกรำชภัฎสรุนิทร ์(เศรษฐศำสตรธ์รุกจิ)
 ประวตักิำรท ำงำน 
ท ำงำนเป็นลกูจำ้งเอกชน สอบบรรจ ุต ำแหน่ง จนท.ธรุกำร เนน้
ดำ้นเอกสำร สอบเปลีย่นสำยงำนมำต ำแหน่ง จนท.วเิครำะหฯ์
 กำรท ำงำนดำ้นเด็ก เยำวชน
-ไดล้งไปสมัผัสกบัเด็กบำ้งเวลำทีล่งชมุชนไปชว่ยนักพัฒนำชมุชน
ประสำนงำน จัดเอกสำรลงทะเบยีน ตำมงำนวนัเด็ก หรอืใน
โครงกำรตำ่งๆ (เริม่เห็นวำ่บำงทเีด็กก็มคีวำมคดิ ทีผู่ใ้หญค่ดิไม่
ถงึ)
-ควำมคำดหวงัจำกหลกัสตูร
-เรยีนรูก้ำรเขำ้ชมุชน เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  และกำรถอดบทเรยีนเวลำลง
ประชำคม (ไดเ้ปิดมมุมองควำมคดิ มวีธิคีดิ เพิม่ประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน) 

*เคยคดิวำ่ไมอ่ยำกมำอบรม คดิวำ่ไมเ่หมำะกบัต ำแหน่ง แตต่อนนี้เมือ่
ไดเ้ปิดมมุมองกำรท ำงำนมำกขึน้ ท ำใหเ้ริม่มแีนวทำงในกำรทีช่ดัเจน
มำกขึน้

… “วนัลอยกระทงปีนี้
คดิวำ่จะลองดงึเด็ก 
เยำวชนเขำ้มำชว่ย

ดกูอ่น ใจจรงิก็อยำกจะ
ใหเ้ขำขึน้มำเป็นแกนน ำ
ท ำกจิกรรมอืน่ๆ ใน
อนำคตดว้ย” …



นกัถกัทอชุมชน (4/4) 
ชือ่ :  นำยสรำวธุ สำยธนู ชือ่เลน่ : “วธุ” 
ต ำแหนง่ : นกัวชิำกำรศกึษำ
 ประวตัศิกึษำ
-จบรำชภัฏสรุนิทร ์เอกประถมศกึษำ
 ประวตักิำรท ำงำน 
/เคยท ำงำนโรงงำน / ปฏริปูทีด่นิ /สอบบรรจเุป็นนักวชิำกำรศกึษำ ที่
โครำช
 กำรท ำงำนดำ้นเด็ก เยำวชน
-ปัจจบุันเนน้ดแูลศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก 
-ตอนวยัรุน่เคยเป็นหัวโจกมำกอ่น เขำ้ใจควำมเป็นเด็กวยัรุน่ (ชอบท ำ
ตัวเองใหเ้ดน่) ‘ท ำงำนกบัเด็ก ตอ้งรูจั้กเขำ้ถงึเด็ก’ (ใชค้วำมเป็น
กนัเอง)
-(โครำช) ท ำกจิกรรมเด็กและเยำวชนคอ่ยขำ้งบอ่ย เนน้กจิกรรมกำร
อนุรักษ์ดนตรไีทย ดนตรพีืน้บำ้น กฬีำตำ้นยำเสพตดิ
*ปกตทิ ำงำนเพือ่ตอบสนองงบฯ ที ่อบต.ใหม้ำเทำ่นัน้ สว่นมำกเป็น
โครงกำรทีไ่มย่ั่งยนื ไมไ่ดส้ำนตอ่
 ควำมคำดหวงัจำกหลกัสตูร
-ท ำโครงกำรทีเ่ขม้แข็ง / ยั่งยนื 
-สำมำรถสรำ้งกำรมสีว่นร่วมในภำคประชำชน ผูน้ ำ เด็ก เยำวชนได ้

“ผมชอบค ำวำ่นักถัก
ทอ (ฟังชือ่ก็ไดใ้จ

แลว้) มองยอ้นถงึกำร
ทอผำ้ ถำ้ทอไมเ่ป็น
ผำ้ก็ออกมำไมส่วย ก็
เหมอืนกบัเรำทีเ่ป็นนัก
ถักทอ จะท ำอยำ่งไร
ใหค้นมคีณุภำพ”


