
อบต. พลบัพลาไชย
อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุี



สภาพโดยท ัว่ไป “พลบัพลาไชย” 
ชุมชนเกษตรกรรม พืน้ทีข่นาดใหญ ่136 ตร.กม. 
ครอบคลมุ 14 หมูบ่า้น ประชากร 1 หมืน่กวา่คน
> ผูบ้รหิารชว่งทีผ่า่นมาจงึพยายามเนน้
โครงสรา้งพืน้ฐาน เพือ่สรา้งความเป็นอยูท่ ีด่ใีน
ชุมชน

ชุมชนยงัขาดการ
มสีว่นรว่ม

(ภาพรวมการท างานรว่มกนั
ในชมุชนยังไมเ่กดิ)



เป็นคนในทอ้งถ่ิน ..

นโยบายท่ีผา่นมาเนน้พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน

นายก อบต. นายพีระศกัด์ิ มาตรศรี

นโยบายพฒันาบคุลากร “ท างานใหส้นกุ”
- รว่มวางแผนพฒันาการท างานของเจา้หนา้ที ่อบต.ให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้   (BAR –ใหเ้จา้หนา้ทีแ่ตล่ะ
ฝ่ายเร ิม่ลงชุมชนเก็บขอ้มลูทีต่นมคีวามถนดั/สนใจ 
มารวมกนัเป็นฐานขอ้มลู เพือ่พฒันาทอ้งถิน่อยา่งตรง
จดุมากขึน้) 

>ปี55ผูบ้รหิารและคณะท างานในอบต. เริม่มองเห็นวา่ 
แมจ้ะท าโครงการพัฒนามากมายแตก่็ไมคุ่ม้กบังบฯที่
ใชล้งทนุไป เพราะ ‘ไมป่ระสบความส าเร็จ หรอืเกดิผล
ความส าเร็จแบบไมย่ั่งยนื’ อบต.จะจงึเริม่หนัมาให ้
ความส าคญักบั ‘การพัฒนาคน’ มากขึน้ในปัจจบุนั



“ฟงัเสยีงจากชุมชนใหม้ากขึน้ 

ไมใ่ชค่ดิแผนใหช้าวบา้นเดนิตาม”
บทบาทของ อบต.
1.เดนิตามชาวบา้น = ลงเก็บขอ้มลูปัญหา วถิชีวีติ ภมูปัิญญา 
เพือ่เป็นขอ้มลูส าคญัในแผนพัฒนาทอ้งถิน่ พอเพยีง
2.เดนิเคยีงคู ่= สนับสนุน ใหค้วามรู ้เพือ่การพัฒนาภายใตว้ถิชีมุชน และเศรษฐกจิพอเพยีง
3.เนน้คณุภาพ= สง่เสรมิคณุภาพชวีติ อาชพี คณุภาพสนิคา้ และการตลาด 

 ตอ่ไปจะด าเนนิโครงการเพือ่การพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งใหม้ากขึน้
เนน้กลุม่เป้าหมายหลากหลายเพือ่สรา้งความสมัพันธท์ีด่ใีนชมุชน   

 และความรูส้กึเป็นเจา้ของโครงการ (ทีผ่า่นมางานกฬีารว่มใจ ยังไม่
ประสบความส าเร็จเทา่ทีค่วร)

 เนน้สรา้งความเขา้ใจกบัผูน้ าชมุชน 
ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

แนวคดิการพฒันาชุมชน



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน

 พ่อ-แม่ ผูป้กครองมีเวลาใหล้กูนอ้ยมาก ท าใหเ้ด็ก-เยาวชนขาดการ

ดแูลอยา่งเขา้ใจและใกลชิ้ด (เมื่อพ่อ-แม่ไม่ดูเด็ก เราตอ้งช่วยเขา้ไปดู)

 ผูป้กครองมกัส่งลกูหลาน (ประถม/มธัยม) ไปเรียนในเมือง 

(เด็กไม่ผกูพนักบัชุมชน /สงัคม/เพื่อนในชุมชน)

 เด็กจบักลุ่มแบ่งพ้ืนท่ีตกีนั (เด็กแตล่ะต าบลไม่มีความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนั)

มกีลุม่เด็กและสภาเด็กฯ แตไ่มไ่ดท้ า
กจิกรรมสรา้งสรรคอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 

“นอ้งใหมไ่มส่น พีเ่กา่ก็หนไีปเรยีนทีอ่ืน่หมด”
(รปูแบบกจิกรรมแบบอเีวนท/์เด็กไมม่พีีเ่ลีย้ง) 



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

 พฒันาสภาเด็กเดมิ ใหม้เีด็กเยาวชน+กจิกรรม
สรา้งสรรคแ์ละมปีระโยชนต์อ่การพฒันาชุมชน

 ดงึแกนน าเยาวชนแตล่ะหมูบ่า้นเขา้มาเป็น
แกนกลางในการพฒันาต าบลใหม้ากขึน้ (เด็ก
ท า ผูใ้หญห่นุน) 

 เนน้ปลกูฝงัวถิชุีมชน รู-้รกัในทอ้งถิน่ “เด็กด ีสู่

ผูใ้หญม่คีณุภาพ”

“สรา้ง ค.ควาย ใหเ้ป็น ค.คน แลว้เป็นมนษุย”์
(รูค้ณุคา่ความเป็นคน/ระบบความสมัพนัธ)์       (มจีติส านกึ ศลีธรรม)                   



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

หลอมรวมแลกเปลีย่นประสบการณ์ชวีติสรา้ง
ความสมัพนัธท์ ีด่ ีใหก้บัเด็กในชุมชน

- กลุม่เด็กด/ีเด็กเรยีน (เรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีติ/ปญัหา
สงัคมจรงิจากเพือ่นเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัชวีติ) 

- กลุม่เด็กหวัร ัน้/เกเร (ใหเ้ด็กดชีวนเขา้เรยีน เพราะมอง
วา่การศกึษาเป็นสิง่ส าคญั) 



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

พยายามสรา้งภมูคิุม้กนัใหเ้ด็กเล็กในศนูยฯ์ ได้
เรยีนรูแ้บบมคีณุภาพ = อา่นออก เขยีนได ้ซมึซบั
ประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่-บา้นเกดิ และรูบ้ทบาทหนา้ที่
ของตวัเอง 

มองวา่... จติส านกึทีด่ตีอ้งสรา้งตัง้แตเ่ด็กยงัเล็ก
แต.่.. โรงเรยีนในเขตพืน้ที่ๆ จะรับชว่งตอ่ ยงัไมเ่ห็นความส าคญั
ในการสง่เสรมิศกัยภาพเด็กแบบมคีณุภาพ (เด็กประถมในพืน้ที่
สว่นใหญส่อบเขา้เรยีนตอ่ในเมอืงไมไ่ด)้ 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 5 แหง่
1.โรงเรยีนวัดโพธิท์องเจรญิ ระดบั ป.1-6
(ปัจจบุนัเด็กลดลงเหลอืเพยีง 2570กวา่คน จากเดมิเคยมปีระมาณ 500 กวา่คน) 

2.โรงเรยีนพลบัพลาไชย (โรงเรยีนขยายโอกาส ป.1-ม.3) จ านวน 279 คน
3.โรงเรยีนวัดครีเีจรญิผล ระดบั ป.1-6 จ านวน 168 คน
4.โรงเรยีนบา้นหนองกฏุ ิระดบั ป.1-6 จ านวน 74 คน
5.โรงเรยีนวัดเขาดสีลกั ระดบั ป.1-6 จ านวน 65 คน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 1 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กพลบัพลาไชย จ านวนเด็ก 108 คน



กจิกรรมทีผ่า่นมา
กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจากสว่นกลาง)
-กจิกรรมกฬีา
-จัดอบรมยาเสพตดิ
-จัดอบรมแกปั้ญหาทอ้งไมพ่รอ้ม
(จัดเกอืบทกุปี แตย่ังไมเ่ห็นผลความส าเร็จ เพราะผูเ้ขา้รว่มยงัไมรู่ส้กึถงึความเป็นเจา้ของ)

กจิกรรมตามนโยบาย (เนน้เรือ่งคณุภาพชวีติ การศกึษา)
-เขา้รว่มโครงการกบั สสส.- รแีคพ (ส ารวจขอ้มลูชมุชน)
-กจิกรรมโครงการสง่เสรมิอาชพีตา่งๆ ในชมุชน เชน่ มอบเครือ่งมอืการหวา่นขา้ว
-กจิกรรมพัฒนาคณุภาพการศกึษา เชน่ จัดประกวดอา่นภาษาไทย มารยาทไทย 
(ปัจจบุนัไมค่อ่ยไดจ้ดั เพราะไมไ่ดร้ับความรว่มมอืจากโรงเรยีนในพืน้ที)่ 

-รว่มเป็นเครอืขา่ยลดอบุตัเิหตทุีเ่ขม้แข็ง ท าใหต้ าบลพลบัพลาไชย กลายเป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้
ดา้นการป้องกนัอบุตัเิหต ุ(เมาไมข่ับ-สวมหมวกกันน็อค 100% /หมวกกนัน็อคปลกุเสก/ใชใ้นศนูยเ์ด็กเล็ก 
/เด็กแวน้ (อบต.แจกเสือ้ทมีใหช้ว่ยรวมตวัรณรงคช์ว่งเสาร-์อาทติย)์



งบประมาณของ อบต.

รวมทกุแผนงาน งบฯทัง้หมดประมาณ 40 ลา้นบาท
(สว่นส านักปลดั/การศกึษา/สาธารณสขุ/การคลงั/โยธา)

ประมาณส าหรับจัดกจิกรรม ประมาณ 1-2%

แบง่เป็นงบฯ ใชจั้ดกจิกรรมตา่งๆ ตามแผนงานตา่งๆ 

อาท ิปี58 ส านักปลดัไดง้บฯ 2 ลา้นบาท เพือ่ใชจั้ดกจิกรรมเพือ่เป็น
เงนิอดุหนุนคา่อาหารกลางวันศนูยเ์ด็กเล็ก/โรงเรยีนในเขตพืน้ที่
เป็นตน้งบประมาณจากภาค ี
แลว้แตก่จิกรรม กจิกรรมละไมเ่กนิ 20,000 บ.



งานดา้นเด็กและ
เยาวชน
ของ อบต.

อสม

พมจ.

รพ.สต 
(3แหง่)

ภาคกีารท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

โรงเรยีน
กศน.

สป.สช.

ผูน้ า/ปราชญ์
ชาวบา้น

สสส.
สอจร.

ศพน.
65

เครอืขา่ยลด
อบุตัเิหตตุ าบล

กรมทาง
หลวง

ต ารวจ

อบจ.



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

กศน. ท างานรว่มกับ อบต. / กศน.ใชพ้ืน้ที ่อบต.เป็นศนูย ์ict
/กศน.มบีคุลากร วทิยากร ชว่ยจัดการเรยีนการสอน 
และเนน้ดา้นการศกึษาและการสง่เสรมิอาชพี (ไดรั้บ
ความรว่มมอืดมีาก ท างานรว่มกันมา 10 ปี แตค่อ่นขา้ง
ใหค้วามรว่มมอืดใีนชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมา)

โครงการสง่เสรมิอาชพี
อาท ิการท าน ้ายาลา้งจาน

โรงเรยีน สว่นมากจะประสานโดยนักวชิาการศกึษา ใหค้รู
ประสานนักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม

โครงการดา้นสาธารณะสขุ / กองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพ

รพ.สต. 3 แหง่ 
(1.บา้นขามแหง้ 2.พลับลาไชย 3.บา้นเขาทอ่)
ประสานงานดา้นสาธารณะสขุ ในการขอขอ้มลูพืน้ฐาน
ดา้นสขุภาพคนในต าบล ดา้นเด็ก ประชากร

การสง่บลุากรใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ อาท ิการ
ดแูลสขุภาพฟันในศนูยเ์ด็กเล็ก เป็นตน้ – เพือ่
น าขอ้มลูมาปรับท าเป็นแผนงานของ อบต
รองรับงบประมาณ 

อสม อบต.ประสานขอความรว่มมอื ผา่นทาง รพ.สต. เพือ่
ขอขอ้มลูพืน้ฐานดา้นสขุภาพคนในต าบล ดา้นเด็ก 
ประชากร 

โครงการดา้นสขุภาพของ รพ.สต. และอบต.

ผูน้ า/ปราชญ์
ชาวบา้น

ผูน้ าชมุชนใหค้วามรว่มมอืกับ อบต. ดา้นการใหข้อ้มลู
ชมุชน ประสานกลุม่เป้าหมายเขา้รว่มกจิกรรม /ปราชญ์
ชาวบา้น – ใหค้วามรูด้า้นภมูปัิญญา การทอผา้กี่
กระตกุ 

โครงการตา่งๆ ของ อบต. อาท ิการประชาคม /
กจิกรรมสง่เสรมิอาชพีในชมุชน / งานประเพณี
ชมุชน



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

สอจร. เครอืขา่ยลดอบุตัเิหตุ ประกอบดว้ยภาคสว่น
หลกัๆ คอื กรมทางหลวง+ต ารวจ+ชาวบา้น 
และอบต.เขา้รว่มมอืกบั สอ.จร (บรเิวณสี่

แยกไมไ่กลจาก อบต.) *ต.พลบัพลาไชย
กลายเป็นศนูยเ์รยีนรูด้า้นการลดอบุตัเิหต ุมี
หน่วยงานตา่งๆ พากนัมาดงูานจากทัว่
ประเทศ มาอบรม ชว่ยกนัวางแผน หาทาง
แกไ้ขรว่มกนั

โครงการลดอบุตัเิหตใุนต าบล / โครงการวนัิย
จราจร สวมหมวกกนัน็อค 100%

สสส. สง่เสรมิให ้อบต.ไดเ้ก็บขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู
ชมุชน โดยภาพรวมทัง้หมด 

โครงการรแีคพ – หาของดใีนชมุชน / สนับสนุน
โครงการเพือ่ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สป.สช. ใชง้บฯ ท ากจิกรรมกบัคนในชมุชนดา้น
สขุภาพ

โครงการดา้นสขุภาพ

พมจ.
ศพน.65

ใหง้บ อบต.จัดกจิกรรมเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

อาทิ โครงการสรา้งสมัพันธเ์ดก็ 2 กลุม่ใน
อนาคตอนัใกล ้(เด็กใฝ่ดี / กลุม่เสีย่ง)

อบจ. อบจ. ใหง้บสนับสนุนกบั อบต.กจิกรรม
ครอบคลมุกบันโยบาย ตามกรอบ และขอ้
ระเบยีบกฎหมาย



4 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน (1/5)
“ดาว” นางณฐัณิชชญา แกว้ปาน 
ต าแหนง่ : รองปลดัฯ
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-ยกฐานะมาจาก ผอ.กองคลงั
-รับนโยบายจากผูบ้รหิารมาประสานงาน ‘ท างานเป็นเบือ้งหลงั’ (ไมใ่ชค่นน า
นโยบายไปปฏบิตัโิดยตรง) 
-ไมถ่นัดการจัดกจิกรรม 
-จากเนือ้งานไมค่อ่ยไดล้งพืน้ทีช่มุชน
-ไมเ่คยถอดบทเรยีนการท างาน

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ยังไมม่โีครงการทีร่ับผดิชอบดา้นเดก็ฯ โดยตรง
(เด็กเป็นไมอ้อ่นท่ีดดัง่าย ถา้สามารถสรา้งเขาใหส้ามารถเป็นตวัอยา่ง นอกจากจะช่วยประ
เป็นตน้แบบใหผู้ใ้หญ่เดินตาม

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-เรยีนรูว้ธิ/ีทักษะ การจัดกจิกรรม ลงพืน้ที ่ท างานเป็นทมี
-การท างานแบบเนน้คณุภาพ มากกวา่ปรมิาณ (ตอ่เนือ่ง ไดผ้ล)
-พัฒนาความกลา้แสดงออก 

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
-อยากแลกเปลีย่นกบัทกุจงัหวัดทีเ่ขา้รว่มหลกัสตูร
-เพิม่ความเรา้ใจ การท าสนัทนาการน าเขา้บทเรยีน 

“เด็กเป็นไมอ้่อนท่ีดดัง่าย

ถา้สามารถสรา้งเขาใหเ้ป็นตน้แบบท า

กิจกรรม เราจะมีทั้งผูป้ระสานความร่วมมือ

ในชุมชน และจะเป็นตน้แบบท่ีดีใหผู้ใ้หญ่ได้

เดินตาม”



นกัถกัทอชุมชน (2/5)
“เอก” นายเอกวทิย ์ ชาวสวน 
ต าแหนง่ : หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ (ดา้นเด็กและเยาวชน)
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-เคยท างานต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน (เนน้ทกุกลุม่เป้าหมายใหม้คีณุภาพชวีติดขี ึน้)
-มผีลงานภาคภมูใิจ ‘โครงการวางแผนพลังงานชมุชน’

(ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลัระดับทอ้งถิน่ 1 รางวลั ระดับชาต ิ2 รางวลั)

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ท างานเรือ่งเด็กและเยาวชนมาแลว้กวา่ 10 ปี
(แตย่ังไมม่ผีลงานชิน้ไหนทีพ่อใจ 
เพราะยังไมเ่กดิความตอ่เนือ่ง และยั่งยนื )

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-ไดจ้ดุประกายแนวทางการท างานใหเ้ป็นไปอยา่งทีห่วงั (เด็กสนุก เห็นประโยชน)์
-ไดพั้ฒนาศนูยพั์ฒนาครอบครัว (ใหช้มุชนรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของร่วมกนั)
-มเีป้าหมายในการท างานทีช่ดัเจน และประสบการณ์ครบเครือ่ง
-ทมีท างานดา้นเด็กและเยาวชนไดรั้บการพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
(ลดความคาดหวงัจากตวัผมใหน้อ้ยลง งานเบาขึน้)

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
-ชอบกระบวนการทีท่ าใหค้วามคดิเป็นระบบ 
(เป็นประโยชนม์ากตอ่นักถักทอ หรอืนักจัดกระบวนการในชมุชน)

-ประทับใจ พืน้ทีต่ัวอยา่ง ‘โพธิเ์สด็จ’ ท างานส าเร็จแมไ้มค่อ่ยมทีนุในพืน้ที ่
ท าใหรู้ส้กึมกี าลังใจในการท างานเพราะพลับพลาไชยคอ่นขา้งมทีนุในพืน้ทีม่าก
-ขอ้การน าเสนอความส าเร็จหลกัสตูรนักถกัทอปี1 น่าจะหาประเด็นทีเ่จง๋มากกวา่ทีท่อ้งถิน่
อืน่ๆ เคยท ามา

ผมเคยเป็น ‘น ้าเตม็แกว้’
(คิดว่ามีความช านาญในระดบัหน่ึง เลยไม่ค่อยให้

ความส าคญักบัการส ารวจขอ้มูลชุมชน)

ผมเคยท างานแบบ ‘เป็ด’ 
(ท าไดทุ้กอยา่ง แตท่  าอะไรไม่เก่งเลย)

ผมตอ้งเป็นเสมือน ‘Key Man’ 
ท าหนา้ที่ไปไขลกูกุญแจที่ยงัล็อคอยูใ่หเ้กิด

การปลดล็อค คือเกิดอนุภาพในการท างานที่

จะท างานนั้นๆ ได้



นกัถกัทอชุมชน (3/5)          
“นอ้ย” นางสาวชรนิรตัน ์ มณีวงศ ์
ต าแหนง่ : หวัหนา้ฝ่ายบรหิารท ัว่ไป /รกัษาการ ผอ.กองสาธารณสขุ

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-ปัจจบุัน ท างานดา้นบคุคล - ขอ้มลู (ดแูลบคุลากรในส านักงาน 
การเลือ่นขัน้เงนิเดอืน-ดนูโยบายและแผนกจิกรรมสภา) 
-งานดา้นการดแูลสขุภาพอนามัย (ทกุชว่งวยั)

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ยังไมค่อ่ยไดท้ างานประสาน-แกปั้ญหาเด็กโดยตรง 
(การท างานทีผ่า่นมายังเป็นแบบแยกสว่น)

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-ไดล้งชมุชนมากขึน้ สามารถประสานภาคเีครอืขา่ยมาเชือ่มโยง
การท างานรว่มกับตนเองได ้
-สามารถน าการถอดบทเรยีนมาใชก้บังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
-อยากแลกเปลีย่นกบัทกุจังหวดัทีเ่ขา้รว่มหลักสตูร

“เขา้หลกัสูตรมา 2 ครั้ง เริ่ม
เห็นแลว้ว่าการน าเขา้

บทเรียน และการถอด

บทเรียนมีประโยชนม์ากตอ่

การเรียนรูเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของคนท างาน”



นกัถกัทอชุมชน (4/5) 
“กบ” นางวริชัดา  ศรคี าแหง
ต าแหนง่ : นกัวชิาการศกึษา

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-ดแูลงานดา้นการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-เนน้ท างานกบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประสานกบัครผููด้แูลเด็ก 
-ประสานงานกบัโรงเรยีน (ยังไมค่อ่ยไดร้ับความรว่มมอืเทา่ทีค่วร)
-เริม่น านโยบายนายกฯ (รักบา้นเกดิ) มาสอดแทรกวถีวีัฒนธรรมใหเ้ด็ก
ปฐมวัย เชน่ สง่เสรมิใหค้รเูลา่นทิาน ประเพณีทอ้งถิน่ (ลาวเวยีง) และ การจัดกจิกรรม
ตักบาตร ก็จะบอกใหผู้ป้กครองพาลกูหลานมารว่มกจิกรรมกัน

-จัดกจิกรรมพาเด็กประถมศกึษาไปดงูานทอผา้ / ของดใีนชมุชน

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-ไดล้งศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเด็ก เยาวชน มากขึน้ เพือ่ทีจ่ะเชือ่มโยง
หลกัสตูรของกรมฯ กบัการพัฒนาเด็กไดม้ากขึน้ 
-ตอ่ไปคดิวา่น่าจะสามารถประสานความรว่มมอืจากโรงเรยีนไดด้มีากขึน้ 
และมวีธิใีหเ้ด็กสามารถมารว่มกจิกรรมกบัเรา
-ตอ่ไปจะน าความรูท้ีไ่ดจ้ากหลกัสตูรไปใชก้บัครศูนูยก์อ่น  ตอ่ไปก็คอืพอ่ 
แม ่และปราชญช์าวบา้น

“เริ่มเขา้ใจ และเห็นแนวทาง
มากข้ึน ว่าการพฒันาเด็ก

ไม่ใช่แค่เอาความรูวิ้ชาการ

ไปให ้แตส่ิ่งแวดลอ้ม คน

ใกลชิ้ดก็มีผลตอ่การ

เสริมสรา้งพฒันาการที่ดขีอง

เด็กอยา่งมากดว้ย”



นกัถกัทอชุมชน (5/5)
“แป้ง” นางสาวอรณุรตัน ์ ป้อมทอง
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
-เป็นคน อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุี
-จบการศกึษาดา้นรัฐศาสตร ์ไดท้ างานสายงานทอ้งถิน่มาตลอด 
-บรรจเุป็นเจา้หนา้ทีพ่สัดทุี ่อบต.จ.ลพบรุ ี1 ปีกวา่ > ยา้ยมาทีพ่ลบั
พลาไชยในต าแหน่งจนท.พัสด ุ2 ปีกวา่>สอบเปลีย่นสายงานเป็น จนท.วิ
เคราะหไ์ด ้ประมาณ1 ปี

 บทบาทหนา้ทีใ่นงานปจัจบุนั/โครงการทีท่ า
-ท าแผนชมุชน ประสานงานกบัทกุๆ ฝ่ายในอบต.เพือ่รว่มจัดท าแผน
ประจ าปี
-เป็นฝ่ายสนับสนุนทกุๆ ต าแหน่ง ชว่ยจัดกจิกรรม อาท ิชว่ยนักพัฒนา
ชมุชน/สว่นการศกึษา จัดเตรยีมกจิกรรม/ท าสนัทนาการ (เป็นผูต้าม)

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ยังไมเ่คยท างานเกีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชนโดยตรง 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-ไดพ้ัฒนาทักษะการพดู/โนม้นา้วใจใหก้ลุม่เป้าหมายมารว่มท ากจิกรรมดว้ย
-มคีวามกลา้แสดงออก กลา้เป็นผูน้ า –กลา้คดิ กลา้น าสนัทนาการ
-ไดเ้ปิดมมุมองในการท างานใหม่ๆ  ใหเ้กดิผลดยีิง่ขึน้

“ตอ่ไปเราคงตอ้งท างานแบบ

เขา้ใจความคิดของเด็กมาก

ข้ึน เพราะอยา่งท่ีผ่านมา ก็ไม่

มีโอกาสใหเ้ขาไดเ้ป็นคนคิด 

มีแตก่ลุ่มผูน้ าบางกลุ่ม/

เจา้หนา้ที่ อบต. เป็นคนคิด 

เขาเองก็คงไม่ไดอ้ยากท า


