
ทต. กนัตวจระมวล
อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์



สภาพโดยท ัว่ไป “ทต.กนัตวจระมวล”

พืน้ที ่ทต. ม ี8 หมูบ่า้น ประชากรรวมประมาณ 6,000 คน
ประชากรสว่นมากประกอบอาชพีท านา เนน้ใชเ้ครือ่งมอื
สมยัใหม ่ท าใหม้ฐีานะยากจน เป็นหนี ้(สว่นมากนายทนุยดึ
ทีน่าหมด) จงึเร ิม่เห็นหลายครวัเรอืนเปลีย่นไปปลกูออ้ย ซึง่
ยงัขาดความช านาญ ท าใหไ้มป่ระสบความส าเร็จเทา่ทีค่วร 



นายก เป็นคนต าบลทมอ อ.ปราสาท จ.สุรนิทร์

เพิ่งด ารงต าแหน่งได ้ประมาณ 1 ปี (เคยเป็นสมาชิกทต.มาก่อน)

ใหค้วามสนใจกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม พยายาม

ศึกษาแนวทางการท างานท่ีประสบความส าเร็จ ตน้แบบ

การท างานท่ีดี (ชอบอ่านหนังสือ/ตดิตามข่าวสาร)

นโยบาย : พยายามประสานนโยบายการเมือง+กบันโยบาย

บริหาร แลกเปลี่ยนแนวทางกบัปลดั - เนน้เขา้ถึงประชาชน 

มองว่าจะเป็นการพฒันาอยา่งเทา่ทนั (ปัญหา) และเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชนมากที่สุด สง่เสริมการท าอาชีพเสริม 

พยายามใหอิ้สระคนท างาน ไม่ใชก้ารวางกรอบกฎเกณฑอ์ย่าง

ละเอียด (ดผูลงานท่ีสรา้งสรรค ์มองการท างานในภาพรวม)

นายกเทศมนตรตี าบล.
นายสขุ  แนมดี

เคยร่วมเรียนรูโ้มเดลการพฒันา /KM จากหลกัสูตร อ.ทรงพล

ทิศทางการท างานค่อนขา้งแตกตา่งจากนายกคนเดิม (ผูห้ญิง) ที่ใหค้วามส าคญักบัแผนงาน 

กฎเกณฑ ์ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ นอ้ย กบัแผนงานทุกส่วนของเทศบาล เนน้สนอง ส่ิงที่ชาวบา้นเสนอ



“ผมเคยเป็นคนจนมาก่อน เรียนไม่
จบ ป.4  ผมจงึอยากใหเ้ด็กๆ ในต าบลได้

มีโอกาสเรียนจนจบ ไดมี้อาชีพ กินดี มีสุข 

และไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข”



ปลดั : เป็นคน อ.เมือง จ.สุรินทร์
เป็นผูร้ิเริ่มท่ีจะสนับสนุน การพฒันาคณุภาพชีวิต

นโยบาย : เนน้พฒันาคณุภาพชีวิต โดยเฉพาะที่ตอ้งปลกูฝังตัง้แต่

ยงัเป็นเด็ก)  ใชง้บฯ พฒันาใหถู้กทาง และคุม้ค่า

ปลดั ทต.
นาย ธรีชาต ิแสนชมภู
ด ำรงต ำแหน่งมำตัง้แตใ่นชว่งบกุเบกิ 
อบต.

เคยร่วมเรียนรูโ้มเดลการพฒันา /KM (ประเทศกนัตวจระมวล)
จากหลกัสูตร อ.ทรงพล

ท าใหเ้ร่ิมเปล่ียนแปลงแนวคิดจากตวัเองก่อนไปพฒันาคนอ่ืน

“คาดหวงัใหค้นท างานมีความสุข-
เยาวชนมีโอกาส”

“ชาวบา้น : อยากใหพ้ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อบต. : อยากพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน + การพฒันาคน

... อยากเห็นชาวบา้นไมม่องความเจรญิเพยีงวตัถ/ุโครงสรา้งพืน้ฐาน”



แนวคิดการพฒันาชุมชน

-พยายามสรา้งปฏิสมัพนัธท่ี์ดีในสงัคม อาทิ รณรงคใ์หค้นในครอบครวั 

พูดภาษาถ่ินตอ่กนั เพ่ือสรา้งความสมัพนัธพ์นัธท่ี์ดีตอ่กนั ร่วมปลกูฝัง

วิถีชุมชนใหเ้ด็กไดซึ้มซบัภาษา/วิถีชุมชน สามารถส่ือสารอยา่งเขา้ใจ

คนตา่งวยั)

-ใหน้กัถกัทอฯ ท าหนา้ท่ีช่วยเช่ือมรอ้ย ใหแ้ตล่ะชุมชนรูจ้กับทบาท

หนา้ท่ีตนเอง และรว่มพฒันาทอ้งถ่ินไปพรอ้มๆ กนั



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน

 สว่นมากพบปญัหาทอ้งกอ่นแตง่/ทอ้งในวยัเรยีน /เด็กแวน้ ปญัหา
ยาเสพตดิ ฯลฯ

 พบวา่ศกัยภาพระหวา่งเด็กใน-นอกเมอืง ไมเ่ทา่กนั คอ่นขา้ง
แตกตา่ง (คณุภาพการเรยีน การสอนไมเ่ทา่กนั)

 พบวา่เด็กสว่นมากยงัไมม่คีวามผกูพนั/รกัถิน่ฐานบา้นเกดิ (นยิม
เลยีนแบบวถิคีนเมอืง เร ิม่ไมท่ าอาชพีเกษตรกรรมเหมอืนบรรพบรุษุ)

มีสภาเด็กตามโครงสรา้ง แตย่งัไม่มีการสานต่อ

กิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง (เด็กจบไปหมดแลว้ คนท างานไม่

มีเวลาว่างวนัเสาร-์อาทิตยเ์พ่ือจดักิจกรรมแบบตอ่เน่ือง)



นโยบายการพฒันาเด็ก-เยาวชน

“ดึงศกัยภาพเด็กชนบท”
-ส่งเสริมใหเ้ด็กมีการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ทดัเทียมเด็กในเมือง (เสริมภาษาองักฤษ)

-ส่งเสริมการอบรมงานอาชีพเป็นวิชาชีพตดิตวั (ท างานในชุมชน)

-พยายามจดักิจกรรมบ่อยครั้งใหเ้ด็กเขา้มามีส่วนร่วม (ไม่ใหเ้อาเวลาไปท าในสิ่งที่ไม่

เหมาะสม) เยี่ยมบา้นพรอ้มพูดคุยปรบัพฤติกรรม (นายกลงพ้ืนท่ีพูดคุยในชุมชน)

-จะเปิดโอกาสใหเ้ด็กเยาวชนไดคิ้ดกิจกรรมมาเต็มที่ และเสนอมายงั ทต. 

(ทต.ประสานงบฯ ให)้ – ‘เช่ือว่าถา้เด็กสนุก ทุกอยา่งจะพฒันา’
-สนบัสนุน/ตดิตามการท างานของนักถกัทอฯ อยา่งตอ่เน่ือง



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 4 แหง่
1.โรงเรยีนกนัทำรำม (เขต1) ระดบัประถมฯ จ ำนวนเด็ก  500 คน 
2.โรงเรยีนบำ้นท ำนบ (เขต2) ระดบัประถมฯ จ ำนวนเด็ก  300 คน
3.โรงเรยีนอนุบำลกนัตวจระมวล ระดบัอนุบำล1-3 จ ำนวนเด็ก 100 กวำ่คน

4.โรงเรยีนไทรแกว้วทิยำ ระดบัมัธยมฯ 1-6 จ ำนวนเด็ก 900 กวำ่คน

(นำยกเป็นกรรมกำรศกึษำ รว่มประชมุคร-ูผูป้กครอง วำงแผนแกปั้ญหำเด็ก )

ศนูยพั์ฒนำเด็กเล็ก 1 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)
1.ศพด.บำ้นสระ (จ ำนวนเด็ก 80 กวำ่คน)



กจิกรรมทีผ่า่นมา

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจากสว่นกลาง)
 งำนสง่เสรมิอำชพีทีห่ลำกหลำยใหค้นในต ำบล 
อำท ิคนในชมุชนบำงคนสำมำรถน ำควำมรูไ้ปตอ่ยอดจนไดเ้ป็นวทิยำกร ‘ดำ้น
พลงังำน’
 กจิกรรมท ำนุบ ำรงุทอ้งถิน่ อำท ิคนในชมุชนรว่มปลกูป่ำ / ขดุคลอง / 

ปลอ่ยพันธุป์ลำตำ่งๆ 
 โครงกำรอนิเตอรเ์น็ตต ำบล (ทต.ปลอ่ยสญัญำณ wi-fi ใหป้ระชำชนใชฟ้รตีลอดเวลำ)

– ขอ้เสยีท าใหเ้กดิกลุม่เด็ก เยาวชนมารวมตวัต ัง้กลุม่ยามวกิาล 

กจิกรรมเดน่ (ตามนโยบายฝ่ายบรหิาร อบต.)
 กจิกรรมตอ่เนือ่ง 3 ปีโครงกำรวงดนตร(ีพืน้บำ้น)บ ำบดั อำท ิปีพำทยส์รำ้ง

สมำธ ิเพือ่กำรอนุรักษ์ประเพณี วฒันธรรม และสรำ้งรำยได ้(ท ำรว่มกบั รร.)

“ส่วนมากเนน้ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”



กจิกรรมทีผ่า่นมา

กจิกรรมเดน่ (ตามนโยบายฝ่ายบรหิาร อบต.)

 ปี 54 สรำ้งวทิยำกรกระบวนกำร จำกสภำเด็กและเยำวชน (ของพัฒนำ
สงัคม น.67) ภำยใตร้ะยะเวลำ 2 เดอืน กลุม่แกนน ำสภำเด็กฯ รวบรวมกลุม่
เยำวชนระดบั ม.ตน้-ปลำย ในแตล่ะหมู ่ไดป้ระมำณ 20 คน เป็นทมีสนัทนำ
กำร ท ำกจิกรรมกบัเพือ่นๆ ในโรงเรยีน/ชมุชน อำท ิจัดคำ่ย ท ำสนัทนำกำร 
กจิกรรม 5 หอ้งชวีติ
*ไดร้ำงวัลชมเชยจำก ส ำนักสง่เสรมิและพทัิกษ์เด็ก (สท.) ในกำรสรำ้งกลุม่

วทิยำกรกระบวนกำรเด็กนี้
*ปัจจบุนัตดิปัญหำเรือ่งกำรเรยีน และเด็กเกอืบทัง้หมดจบกำรศกึษำในพืน้ทีไ่ปแลว้

 กจิกรรมสง่เสรมิอำชพีใหเ้ยำวชนในต ำบล อำท ิท ำเปล ลกูปัด (นักพัฒฯ
คดัเลอืกอำชพีทีน่่ำสนใจ เหมำะสม) และเยำวชนกลบัมำตอ่ยอดสอนเพือ่น
ในโรงเรยีนได ้

“ส่วนมากเนน้ส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”



กจิกรรมทีค่าดวา่จะท า

 ตอ่ยอดโครงกำรสง่เสรมิอำชพีในแตล่ะหมู ่อำท ิกำรท ำน ้ำพรกิ / ทอผำ้
ไหม/ท ำกลว้ยฉำบ ฯลฯ ใหม้คีณุภำพ และใหเ้ด็กมำรว่มมำกขึน้

 จัดโครงกำรตลำดชมุชนสเีขยีว (เนน้ผักปลอดสำรเคม-ีปุ๋ ยอนิทรยี)์ แต่
ละชมุชนจะไดม้ำแลกเปลีย่นขำยของ สรำ้งควำมสมัพันธท์ีด่ตีอ่กนั

 เฝ้ำระวงักำรเขำ้มำของยำเสพตดิ ดแูลจับตำพฤตกิรรมเด็กในชมุชน
รว่มกบัผูป้กครอง และผูน้ ำในแตล่ะชมุชนอยำ่งเขม้ขน้มำกขึน้

 จัดกจิกรรมเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นระหวำ่งเด็กด-ีเด็กกำ้วพลำด
 จัดจำ้งครตูำ่งชำต ิ/ ครภูำษำองักฤษ มำสอนเด็กระดบัชัน้อนุบำลใน

โรงเรยีนอนุบำลกนัตวจระมวล



งบประมาณ

งบส ำหรับกำรจัดกจิกรรมโดยรวมคดิเป็น   1-2  % ของงบฯ ทัง้หมด

งบฯ ทต. หลกัๆ ใชเ้กีย่วกบังำนประเพณี วัฒนธรรม 
อำท ิงำนวันเด็ก (ประมำณ 10,000 บำท/ครัง้)

สว่นมำกดำ้นเด็กและเยำวชนจะมกีำรของบฯ จำกองคก์รภำยนอก
 พมจ. – ศนูยพั์ฒนำสงัคมฯ น.67 (ปีละประมำณ 10,000 บำท 

หรอืแลว้แตก่จิกรรม) 
 กองทนุหลกัประกนัสขุภำพ / บำ้นพักเด็ก /กรมสขุภำพจติ /ขวัญ

ชมุชน /กองทนุหลกัประกนั 

*โดยรวมประมำณ 10,000 บำท (แลว้แตแ่ผนงำน/กจิกรรม) 



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ช่ือภาคี / องคก์ร บทบาท หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมที่ท  า

รว่มกบั อบต.

โรงเรียน/ครู ส่งเด็กนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม กิจกรรมปลกูป่าร่วมกบั

อบต. และภาคีภายนอก

รพ.สต บุคลากรมีส่วนร่วมดแูลการจดักิจกรรมท่ีรบังบฯ จากกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

โครงการดนตรีไทย

โครงการ 3 วยั สุขภาพดี

อสม. บุคลากรมีส่วนร่วมดแูลการจดักิจกรรมท่ีรบังบฯ จากกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

โครงการดนตรีไทย

โครงการ 3 วยั สุขภาพดี

กลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผา้ไหม อาชีพท าลวดหนาม ท าเปล ท าเตาประหยดัพลงังาน 

บ่อแกส๊จากมลูสตัว ์ท าปลาสม้ เพาะเห็ด น ้าพริก ผา้ไหม

โครงการส่งเสริมอาชีพ

ของ อบต. /มาร่วมขาย

ของในตลาดสีเขียวหนา้

เทศบาล 



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ช่ือภาคี / องคก์ร บทบาท หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมที่ท  า

รว่มกบั อบต.

ปราชญช์าวบา้น -คุณเฉล่ีย บา้นอยู ่ม.7 น าวิธีการ-กระบวนการท าเตาประหยดั

พลงังานไปต่อยอด จนสามารถเป็นผูรู้/้วิทยากรกระบวนการในระดบั

จงัหวดัได้

-คนแก่ คนเฒ่าท่ีมีอาชีพสานเปลขาย มาชว่ยสอนเด็กๆ

ไดร้บัการอบรมโครงการ

ส่งเสริมอาชีพ (เก่ียวกบั

พลงังาน) – การ

รวมกลุ่มอาชีพท าเตา

ประหยดัพลงังาน

วดั/หลวงพอ่ ใหก้ารสนับสนุนสถานท่ีจดักิจกรรม ตลาดชุมชน (ตลาด

อินทรีย)์



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ช่ือภาคี / องคก์ร บทบาท หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมที่ท  า

รว่มกบั อบต.

ศนูยพ์ฒันาสงัคม ใหง้บประมาณสนับสนุน ตามท่ี อบต.ขอ เนน้การส่งเสริมอาชพี โครงการส่งเสริมอาชีพ

หน่วยทหาร 

พฒันาการท่ี54

ใหก้ าลงัคนเขา้มาชว่ยจดักิจกรรม กิจกรรมปลกูป่า ร่วมกบั 

อบต.และภาคีภายใน

นกส.การเกษตร สนับสนุนพนัธุป์ลา หม ูและพนัธุไ์มใ้หก้บั อบต. กิจกรรมปลกูป่า / 

กิจกรรมเกี่ยวกบั

ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

พลงังานจงัหวดั อบรม พนง.อบต. เพื่อใหไ้ปสอนกลุ่มคนในชุมชนใหท้ าอาชีพท าเตา

พลงังาน-เตามหาเศรษฐี

โครงการส่งเสริมอาชีพ

ต ารวจ อ.ปราสาท มาชว่ยสกดัจบั เด็ก เยาวชน ท่ีอยูใ่นกระบวนการเสพ-ขายยาเสพติด สกดัจบัยาเสพติด



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ช่ือภาคี / องคก์ร บทบาท หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมที่ท  า

รว่มกบั อบต.

บา้นพกัเด็ก จ.

ชุมพร

ใหง้บ อบต.มาด าเนิน/จดักิจกรรมแกปั้ญหาเด็กมีปัญหา อยา่งเชน่ 

เด็กครอบครวัหยา่รา้ง อยูก่บัตากบัยาย เด็กท่ีมีปัญหาในเร่ืองการ

เรียน น าเด็กมาเขา้ค่าย ท ากิจกรรมร่วมกนั หรือไปทศันศึกษา 

สนับสนุนงบฯ จดั

กิจกรรมใหเ้ด็กกลุ่มเส่ียง 

มานานกวา่ 1 ปี

มลูนิธิขวญัชุมชน ใหง้บ อบต.มาด าเนิน/จดักิจกรรมแกปั้ญหาเด็กมีปัญหา อยา่งเชน่ 

เด็กครอบครวัหยา่รา้ง อยูก่บัตากบัยาย เด็กท่ีมีปัญหาในเร่ืองการ

เรียน น าเด็กมาเขา้ค่าย ท ากิจกรรมร่วมกนั หรือไปทศันศึกษา 

สนับสนุนงบฯ จดั

กิจกรรมใหเ้ด็กกลุ่มเส่ียง 

มานานกวา่ 1 ปี

กองทุน

หลกัประกนั

สุขภาพ

ใชง้บจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ ใหก้บัเด็กและเยาวชน โครงการดนตรีไทย

โครงการ 3 วยั สุขภาพดี



4 นกัถกัทอชุมชน
(คดัเลอืกคนในพืน้ทีท่ ัง้หมด)



นกัถกัทอชุมชน (1/4)
“ปุ๊ ” นางสาวพชัร ี สายวงษ์
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน

 ประวตักิารศกึษา-การท างาน
เป็นคน อ.ปรำสำท จบป.ตร ีรำมฯ สำขำรัฐศำสตร ์บรหิำรรัฐกจิ /จบแลว้

ท ำงำนเกษตรและสหกรณ์ 3 ปี / เป็นครศูนูยเ์ด็กเล็กวัดสวุรรณวจิติร อ.
ปรำสำท /ท ำงำนพฒันำชมุชน (พช.) 1 ปี/เป็นอำสำพัฒนำชมุชน ต.พนมดง
รัก อ.ปรำสำท / ปี49-ปัจจบุนั ท ำงำนต ำแหน่งนักพฒันำชมุชน ทต.
กนัตวจระมวล-รักษำกำรหวัหนำ้กองกำรศกึษำ -ดแูลคณุภำพชวีติ สวัสดกิำร
ชมุชน-งำนบรหิำรกำรศกึษำศนูยเ์ด็กเล็ก-งำนศำสนำ วัฒนธรรม กฬีำ

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
เป็นแมง่ำนคดิกจิกรรมในดำ้นทีรั่บผดิชอบ  อำท ิงำนวนัเด็ก/งำน
สง่เสรมิอำชพี /ท ำหนำ้ทีจั่ดเตรยีมงำน รว่มกบัผูช้ว่ยนักพัฒฯ และ
ฝ่ำยอืน่ๆ ใน ทต. (ตำมแผน ตำมงบฯของ ทต.) 

ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-คำดหวงัใหช้มุชนอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง /แกนน ำเยำวชนสำมำรถจัด
กจิกรรมเองไดต้อ่เนือ่ง เรำท ำหนำ้ทีเ่ป็นคณุอ ำนวย
-ไดพั้ฒนำทักษะกำรเอ็นเตอรเ์ทน เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นวทิยำกรทีเ่กง่
มำกขึน้ (ปกตเินน้ท ำหนำ้ทีป่ระสำนงำนมำกกวำ่ท ำกระบวนกำร/สนัทนำ
กำร)

คาดหวงัวา่ทมีงาน
นกัถกัทอ จะสามารถ
ไปดงึนอ้งๆ เยาวชน
เขา้มาท ากจิกรรมได้
เพราะอยา่งนอ้ยทกุ
คนเป็นคนในชุมชน 



นกัถกัทอชุมชน (2/4)
“เอม” นางสาวอาทติยา บญุสม (อาย ุ27)
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
จบ ป.ตร ีนติศิำสตร ์บทบำท เป็นผูช้ว่ยท ำแผนงำน /รับนโยบำย/
ควำมตอ้งกำรจำกกำรลงประชำคมมำจัดท ำแผน/(เป็นกระบวนกร 
ในกำรลงประชำคม) งำนท ำฏกีำ เบกิจำ่ย
เขำ้รว่มหลักสตูรแทนต ำแหน่ง จนท.วเิครำะห ์และรูส้กึไมอ่ยำกไป
เพรำะเรำก็ไมว่ำ่งเหมอืนกนั แตห่วัหนำ้บอกวำ่ ‘ใหค้ดิวำ่เป็นงำน
ในชมุชนของเรำ เพรำะเรำเกดิทีน่ี ่เป็นคนทีน่ี’่ ก็เลยมำและเริม่
เห็นประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บมำกขึน้

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
เป็นทมีสนับสนุน/ตดิตำม กจิกรรม/โครงกำรตำ่งๆ

ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-อยำกเห็นผูน้ ำชมุชนทีเ่ปิดใจ (เป็นหนึง่เดยีวกบัชำวบำ้น)ยอมรับ

และรว่มแกปั้ญหำ
-อยำกมผีลงำนทีท่ ำใหภ้มูใิจ ปัจจบุันยังไมค่อ่ยท ำงำนทีเ่กดิจำก
ควำมคดิเรำเอง 
-มทีักษะในกำรท ำงำน/กำรแบง่เวลำท ำงำนดมีำกขึน้

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร 
-กลัวท ำโครงกำรจำกทีค่ดิเองไมไ่ด ้เพรำะตดิขอ้จ ำกดัมำก เชน่ 
ต ำแหน่งหนำ้ที ่อสิระในกำรคดิงำนกบัผูบ้ังคับบัญชำ

“ส่วนมากแผนงานที่คิด
ไว ้ไม่ค่อยไดถู้กน าไปใช้

จริง ท าใหรู้สึ้กไม่อยาก

ท างานนอกเหนือค าสัง่ 

…รอท างานตามค าสัง่

ง่ายกว่า”



นกัถกัทอชุมชน (3/4)          
“มาง” นางสาวจริาพร  นา่ชม (อาย ุ31 ปี)
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยนกัวชิาการเกษตร
(หัวหนำ้ ส ำนักงำนปลัด รักษำกำรนักวชิำกำรเกษตร)

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
เป็นคนในพืน้ที ่(หมูท่ี ่6) บทบำท ดแูลงำนในโครงกำรพระรำชด ำร ิ
งำนเกษตร-สิง่แวดลอ้ม รว่มท ำประชำคม – จัดท ำแผนฯ
-โครงกำรสง่เสรมิอำชพีตำ่งๆ อำท ิเกษตรต ำบล สง่เสรมิกำรปลกู
ผัก /เพำะเห็ด /เลีย้งปลำ –ท ำปลำสม้ 
*สนับสนุน สง่เสรมิโครงกำรทีช่ำวบำ้นเสนอมำ
*ยงัไมม่ปีระสบการณ์ การท างานดา้นเด็ก เยาวชนเลย

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
-สำมำรถวำงแผนโครงกำร ตอ่ยอดใหเ้กดิควำมยั่งยนืได ้
-พัฒนำทักษะกำรพูดจงูใจ

 ขอ้เสนอแนะหลกัสตูร
-ไมช่อบกำรท ำสนัทนำกำร /น่ังปรบมอื
(คดิวำ่ในเนือ้งำนไมไ่ดใ้ช ้และเคยคดิอยำกโดดเรยีน)

“โครงการตา่งๆ ทีเ่คย
ท ายงัไมม่โีครงการไหน
ทีด่ปูระสบความส าเร็จ
…เราหาตวัชว่ยมาสนอง
เขาทกุอยา่ง ท าหลาย
อยา่ง แตไ่มย่ ัง่ยนื 
เพราะพอเขาเกดิปญัหา
ก็เลกิท า เพราะยงัไม่
เรยีนรูจ้กัการพึง่ตนเอง”



นกัถกัทอชุมชน (4/4) 

“คาดหวงัวา่เมือ่ไดเ้รยีน
หลกัสตูรนกัถกัทอฯ แลว้
จะไดท้ างานเป็นรปูเป็น
รา่ง ท าใหเ้ด็กมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ ีเพราะเรา
สามารถมองเห็นปญัหา
จากจดุเล็กๆได”้

“ปุ้ ย” นางสาวสายสนุยี ์ แกว้สอน
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยนกัวชิาการสง่เสรมิสขุภาพ

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
เป็นคนในพืน้ที ่เรยีนจบพยำบำล จำกทนุสนับสนุนกำรศกึษำของ 
อบต. / จบมำท ำงำน รพ.สต.ในพืน้ที ่/รพ.กนัตวจฯ และปัจจบุัน
ท ำงำนดำ้นกำรสง่เสรมิสขุภำพกำย/จติ ดแูลงำนหลักประกนัสขุภำพ
ของ ทต. 
*มองวำ่งำนปัจจบุันเป็นงำนท ำตำมค ำสั่ง (เพรำะตอ้งท ำงำนตำมที่
ชมุชนเสนอมำ และรอทกุฝ่ำยเห็นดว้ย และอบต.มนีโยบำยสำนตอ่)

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-บำ้นอยูต่ดิกบัโรงเรยีนในพืน้ที ่มองเห็นปัญหำเด็กมำตลอด 
โดยเฉพำะพฤตกิรรมหนเีรยีน 
-ท ำหนำ้ทีเ่ป็นทีป่รกึษำเมือ่มเีด็กผูห้ญงิมำปรกึษำเรือ่งเพศบำ้ง 
(เวลำออกเยีย่มบำ้น)
-ท ำโครงกำรดำ้นสขุภำพคอ่นขำ้งหลำกหลำยกลุม่เป้ำหมำย อำทิ
โครงกำรดำ้นเด็ก เยำวชน เนน้ทีก่ำรอบรม ป้องกนั (ไมไ่ดผ้ลเพรำะ
เด็กฟังแตไ่มรู่จั้กกำรน ำไปใชจ้รงิ)

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
-สำมำรถสือ่สำรกบัเป้ำหมำยคนละชว่งวยักบัเรำ ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ


