ทต. ก ันตวจระมวล

อ.ปราสาท จ.สุรน
ิ ทร์

สภาพโดยทว่ ั ไป “ทต.ก ันตวจระมวล”
้ ที่ ทต. มี 8 หมูบ
พืน
่ า้ น ประชากรรวมประมาณ 6,000 คน
่ นมากประกอบอาชพ
ี ทานา เน้นใชเ้ ครือ
ประชากรสว
่ งมือ
่ นมากนายทุนยึด
สม ัยใหม่ ทาให้มฐ
ี านะยากจน เป็นหนี้ (สว
ทีน
่ าหมด) จึงเริม
่ เห็นหลายคร ัวเรือนเปลีย
่ นไปปลูกอ้อย ซงึ่
ย ังขาดความชานาญ ทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีค
่ วร

นายก เป็ นคนตาบลทมอ อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์
เพิ่งดารงตาแหน่งได้ ประมาณ 1 ปี (เคยเป็ นสมาชิกทต.มาก่อน)
ให้ความสนใจกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม พยายาม
ศึกษาแนวทางการทางานที่ประสบความสาเร็จ ต้นแบบ
การทางานที่ดี (ชอบอ่านหนังสือ/ติดตามข่าวสาร)
เคยร่วมเรียนรูโ้ มเดลการพัฒนา /KM จากหลักสูตร อ.ทรงพล

นโยบาย : พยายามประสานนโยบายการเมือง+กับนโยบาย
นายกเทศมนตรีตาบล.
นายสุข แนมดี

บริหาร แลกเปลี่ยนแนวทางกับปลัด - เน้นเข้าถึงประชาชน
มองว่าจะเป็ นการพัฒนาอย่างเท่าทัน (ปั ญหา) และเกิด
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนมากที่สุด ส่งเสริมการทาอาชีพเสริม
พยายามให้อิสระคนทางาน ไม่ใช้การวางกรอบกฎเกณฑ์อย่าง
ละเอียด (ดูผลงานที่สร้างสรรค์ มองการทางานในภาพรวม)

ทิศทางการทางานค่อนข้างแตกต่างจากนายกคนเดิม (ผูห้ ญิง) ที่ให้ความสาคัญกับแผนงาน
กฎเกณฑ์ ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อย กับแผนงานทุกส่วนของเทศบาล เน้นสนอง สิ่งที่ชาวบ้านเสนอ

“ผมเคยเป็ นคนจนมาก่อน เรียนไม่
จบ ป.4 ผมจึงอยากให้เด็กๆ ในตาบลได้
มีโอกาสเรียนจนจบ ได้มีอาชีพ กินดี มีสุข
และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุข”

ปลัด : เป็ นคน อ.เมือง จ.สุรินทร์
เป็ นผูร้ ิเริ่มที่จะสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
นโยบาย : เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะที่ตอ้ งปลูกฝังตัง้ แต่
ยังเป็ นเด็ก) ใช้งบฯ พัฒนาให้ถูกทาง และคุม้ ค่า
เคยร่วมเรียนรูโ้ มเดลการพัฒนา /KM (ประเทศกันตวจระมวล)
จากหลักสูตร อ.ทรงพล
ทาให้เริ่มเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากตัวเองก่อนไปพัฒนาคนอื่น
ปล ัด ทต.
นาย ธีรชาติ แสนชมภู

ดำรงตำแหน่งมำตัง้ แต่ในช่วงบุกเบิก
อบต.

“คาดหวังให้คนทางานมีความสุขเยาวชนมีโอกาส”

้ ฐาน
“ชาวบ้าน : อยากให้พ ัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน + การพ ัฒนาคน
อบต. : อยากพ ัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน”
... อยากเห็นชาวบ้านไม่มองความเจริญเพียงว ัตถุ/โครงสร้างพืน

แนวคิดการพัฒนาชุมชน
-พยายามสร้างปฏิสมั พันธ์ที่ดีในสังคม อาทิ รณรงค์ให้คนในครอบครัว
พูดภาษาถิ่นต่อกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์พนั ธ์ที่ดีตอ่ กัน ร่วมปลูกฝัง
วิถีชุมชนให้เด็กได้ซึมซับภาษา/วิถีชุมชน สามารถสื่อสารอย่างเข้าใจ
คนต่างวัย)
-ให้นกั ถักทอฯ ทาหน้าที่ช่วยเชื่อมร้อย ให้แต่ละชุมชนรูจ้ กั บทบาท
หน้าที่ตนเอง และร่วมพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน

สถานการณ์ดา้ นเด็ก-เยาวชน





สว่ นมากพบปัญหาท้องก่อนแต่ง/ท้องในว ัยเรียน /เด็กแว้น ปัญหา
ยาเสพติด ฯลฯ
ั
พบว่าศกยภาพระหว่
างเด็กใน-นอกเมือง ไม่เท่าก ัน ค่อนข้าง
แตกต่าง (คุณภาพการเรียน การสอนไม่เท่าก ัน)
พบว่าเด็กสว่ นมากย ังไม่มค
ี วามผูกพ ัน/ร ักถิน
่ ฐานบ้านเกิด (นิยม
ี เกษตรกรรมเหมือนบรรพบุรษ
เลียนแบบวิถค
ี นเมือง เริม
่ ไม่ทาอาชพ
ุ )

มีสภาเด็กตามโครงสร้าง แต่ยงั ไม่มีการสานต่อ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (เด็กจบไปหมดแล้ว คนทางานไม่
มีเวลาว่างวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อจัดกิจกรรมแบบต่อเนื่ อง)

นโยบายการพัฒนาเด็ก-เยาวชน
“ดึงศักยภาพเด็กชนบท”
-ส่งเสริมให้เด็กมีการศึกษาอย่างทั ่วถึง ทัดเทียมเด็กในเมือง (เสริมภาษาอังกฤษ)
-ส่งเสริมการอบรมงานอาชีพเป็ นวิชาชีพติดตัว (ทางานในชุมชน)
-พยายามจัดกิจกรรมบ่อยครั้งให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม (ไม่ให้เอาเวลาไปทาในสิ่งที่ไม่
เหมาะสม) เยี่ยมบ้านพร้อมพูดคุยปรับพฤติกรรม (นายกลงพื้ นที่พูดคุยในชุมชน)
-จะเปิ ดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้คิดกิจกรรมมาเต็มที่ และเสนอมายัง ทต.
(ทต.ประสานงบฯ ให้) – ‘เชื่อว่าถ้าเด็กสนุ ก ทุกอย่างจะพัฒนา’
-สนับสนุน/ติดตามการทางานของนักถักทอฯ อย่างต่อเนื่อง

้ ที่
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กในพืน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 1 แห่ง

(เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1.ศพด.บ ้ำนสระ (จำนวนเด็ก 80 กว่ำคน)

โรงเรียน 4 แห่ง

1.โรงเรียนกันทำรำม (เขต1) ระดับประถมฯ จำนวนเด็ก 500 คน
2.โรงเรียนบ ้ำนทำนบ (เขต2) ระดับประถมฯ จำนวนเด็ก 300 คน
3.โรงเรียนอนุบำลกันตวจระมวล ระดับอนุบำล1-3 จำนวนเด็ก 100 กว่ำคน
4.โรงเรียนไทรแก ้ววิทยำ ระดับมัธยมฯ 1-6 จำนวนเด็ก 900 กว่ำคน
ึ ษำ ร่วมประชุมครู-ผู ้ปกครอง วำงแผนแก ้ปั ญหำเด็ก )
(นำยกเป็ นกรรมกำรศก

กิจกรรมทีผ
่ า
่ นมา
“ส่วนมากเน้นส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
กิจกรรมต่อเนือ
่ ง (แผนจากสว่ นกลาง)

ี ทีห
 งำนสง่ เสริมอำชพ
่ ลำกหลำยให ้คนในตำบล
อำทิ คนในชุมชนบำงคนสำมำรถนำควำมรู ้ไปต่อยอดจนได ้เป็ นวิทยำกร ‘ด ้ำน
พลังงำน’
 กิจกรรมทำนุบำรุงท ้องถิน
่ อำทิ คนในชุมชนร่วมปลูกป่ ำ / ขุดคลอง /
ปล่อยพันธุป
์ ลำต่ำงๆ
ั ญำณ wi-fi ให ้ประชำชนใชฟรี
้ ตลอดเวลำ)
 โครงกำรอินเตอร์เน็ ตตำบล (ทต.ปล่อยสญ
ี ทาให้เกิดกลุม
– ข้อเสย
่ เด็ก เยาวชนมารวมต ัวตงกลุ
ั้
ม
่ ยามวิกาล

กิจกรรมเด่น (ตามนโยบายฝ่ายบริหาร อบต.)

 กิจกรรมต่อเนือ
่ ง 3 ปี โครงกำรวงดนตรี(พืน
้ บ ้ำน)บำบัด อำทิ ปี พำทย์สร ้ำง
สมำธิ เพือ
่ กำรอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และสร ้ำงรำยได ้ (ทำร่วมกับ รร.)

กิจกรรมทีผ
่ า
่ นมา
“ส่วนมากเน้นส่งเสริม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
กิจกรรมเด่น (ตามนโยบายฝ่ายบริหาร อบต.)
 ปี 54 สร ้ำงวิทยำกรกระบวนกำร จำกสภำเด็กและเยำวชน (ของพัฒนำ
สงั คม น.67) ภำยใต ้ระยะเวลำ 2 เดือน กลุม
่ แกนนำสภำเด็กฯ รวบรวมกลุม
่
ั ทนำ
เยำวชนระดับ ม.ต ้น-ปลำย ในแต่ละหมู่ ได ้ประมำณ 20 คน เป็ นทีมสน
ั ทนำกำร
กำร ทำกิจกรรมกับเพือ
่ นๆ ในโรงเรียน/ชุมชน อำทิ จัดค่ำย ทำสน
กิจกรรม 5 ห ้องชวี ต
ิ

*ได ้รำงวัลชมเชยจำก สำนั กสง่ เสริมและพิทักษ์ เด็ก (สท.) ในกำรสร ้ำงกลุม
่
วิทยำกรกระบวนกำรเด็กนี้
ึ ษำในพืน
*ปั จจุบน
ั ติดปั ญหำเรือ
่ งกำรเรียน และเด็กเกือบทัง้ หมดจบกำรศก
้ ทีไ่ ปแล ้ว

ี ให ้เยำวชนในตำบล อำทิ ทำเปล ลูกปั ด (นักพัฒฯ
 กิจกรรมสง่ เสริมอำชพ
ี ทีน
คัดเลือกอำชพ
่ ่ำสนใจ เหมำะสม) และเยำวชนกลับมำต่อยอดสอนเพือ
่ น
ในโรงเรียนได ้

กิจกรรมทีค
่ าดว่าจะทา
ี ในแต่ละหมู่ อำทิ กำรทำน้ ำพริก / ทอผ ้ำ
 ต่อยอดโครงกำรสง่ เสริมอำชพ
ไหม/ทำกล ้วยฉำบ ฯลฯ ให ้มีคณ
ุ ภำพ และให ้เด็กมำร่วมมำกขึน
้
 จัดโครงกำรตลำดชุมชนสเี ขียว (เน ้นผักปลอดสำรเคมี-ปุ๋ ยอินทรีย)์ แต่
ั พันธ์ทด
ละชุมชนจะได ้มำแลกเปลีย
่ นขำยของ สร ้ำงควำมสม
ี่ ต
ี อ
่ กัน

 เฝ้ ำระวังกำรเข ้ำมำของยำเสพติด ดูแลจับตำพฤติกรรมเด็กในชุมชน
ร่วมกับผู ้ปกครอง และผู ้นำในแต่ละชุมชนอย่ำงเข ้มข ้นมำกขึน
้
 จัดกิจกรรมเรียนรู ้แลกเปลีย
่ นระหว่ำงเด็กดี-เด็กก ้ำวพลำด
ั ้ อนุบำลใน
 จัดจ ้ำงครูตำ่ งชำติ / ครูภำษำอังกฤษ มำสอนเด็กระดับชน
โรงเรียนอนุบำลกันตวจระมวล

งบประมาณ
งบสำหรับกำรจัดกิจกรรมโดยรวมคิดเป็ น 1-2 % ของงบฯ ทัง้ หมด
้ ย
งบฯ ทต. หลักๆ ใชเกี
่ วกับงำนประเพณี วัฒนธรรม
อำทิ งำนวันเด็ก (ประมำณ 10,000 บำท/ครัง้ )
สว่ นมำกด ้ำนเด็กและเยำวชนจะมีกำรของบฯ จำกองค์กรภำยนอก
 พมจ. – ศูนย์พัฒนำสงั คมฯ น.67 (ปี ละประมำณ 10,000 บำท
หรือแล ้วแต่กจิ กรรม)
 กองทุนหลักประกันสุขภำพ / บ ้ำนพักเด็ก /กรมสุขภำพจิต /ขวัญ
ชุมชน /กองทุนหลักประกัน

*โดยรวมประมำณ 10,000 บำท (แล ้วแต่แผนงำน/กิจกรรม)

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน
ชื่อภาคี / องค์กร

บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมที่ทา
ร่วมกับ อบต.

โรงเรียน/ครู

ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่ าร่วมกับ
อบต. และภาคีภายนอก

รพ.สต

บุคลากรมีส่วนร่วมดูแลการจัดกิจกรรมที่รบั งบฯ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

โครงการดนตรีไทย
โครงการ 3 วัย สุขภาพดี

อสม.

บุคลากรมีส่วนร่วมดูแลการจัดกิจกรรมที่รบั งบฯ จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

โครงการดนตรีไทย
โครงการ 3 วัย สุขภาพดี

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอผ้าไหม อาชีพทาลวดหนาม ทาเปล ทาเตาประหยัดพลังงาน
บ่อแก๊สจากมูลสัตว์ ทาปลาส้ม เพาะเห็ด น้ าพริก ผ้าไหม

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ของ อบต. /มาร่วมขาย
ของในตลาดสีเขียวหน้า
เทศบาล

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน
บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมที่ทา
ร่วมกับ อบต.

ปราชญ์ชาวบ้าน

-คุณเฉลี่ย บ้านอยู่ ม.7 นาวิธีการ-กระบวนการทาเตาประหยัด
พลังงานไปต่อยอด จนสามารถเป็ นผูร้ ู/้ วิทยากรกระบวนการในระดับ
จังหวัดได้
-คนแก่ คนเฒ่าที่มีอาชีพสานเปลขาย มาช่วยสอนเด็กๆ

ได้รบั การอบรมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพ (เกี่ยวกับ
พลังงาน) – การ
รวมกลุ่มอาชีพทาเตา
ประหยัดพลังงาน

วัด/หลวงพ่อ

ให้การสนับสนุ นสถานที่จดั กิจกรรม

ตลาดชุมชน (ตลาด
อินทรีย)์

ชื่อภาคี / องค์กร

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน
ชื่อภาคี / องค์กร

บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมที่ทา
ร่วมกับ อบต.

ศูนย์พฒ
ั นาสังคม

ให้งบประมาณสนับสนุ น ตามที่ อบต.ขอ เน้นการส่งเสริมอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพ

หน่ วยทหาร
พัฒนาการที่54

ให้กาลังคนเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่ า ร่วมกับ
อบต.และภาคีภายใน

นกส.การเกษตร

สนับสนุ นพันธุป์ ลา หมู และพันธุไ์ ม้ให้กบั อบต.

กิจกรรมปลูกป่ า /
กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

พลังงานจังหวัด

อบรม พนง.อบต. เพื่อให้ไปสอนกลุ่มคนในชุมชนให้ทาอาชีพทาเตา
พลังงาน-เตามหาเศรษฐี

โครงการส่งเสริมอาชีพ

ตารวจ อ.ปราสาท

มาช่วยสกัดจับ เด็ก เยาวชน ที่อยูใ่ นกระบวนการเสพ-ขายยาเสพติด สกัดจับยาเสพติด

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน
ชื่อภาคี / องค์กร

บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมที่ทา
ร่วมกับ อบต.

บ้านพักเด็ก จ.
ชุมพร

ให้งบ อบต.มาดาเนิ น/จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กมีปัญหา อย่างเช่น
เด็กครอบครัวหย่าร้าง อยูก่ บั ตากับยาย เด็กที่มีปัญหาในเรื่องการ
เรียน นาเด็กมาเข้าค่าย ทากิจกรรมร่วมกัน หรือไปทัศนศึกษา

สนับสนุ นงบฯ จัด
กิจกรรมให้เด็กกลุ่มเสี่ยง
มานานกว่า 1 ปี

มูลนิ ธิขวัญชุมชน

ให้งบ อบต.มาดาเนิ น/จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กมีปัญหา อย่างเช่น
เด็กครอบครัวหย่าร้าง อยูก่ บั ตากับยาย เด็กที่มีปัญหาในเรื่องการ
เรียน นาเด็กมาเข้าค่าย ทากิจกรรมร่วมกัน หรือไปทัศนศึกษา

สนับสนุ นงบฯ จัด
กิจกรรมให้เด็กกลุ่มเสี่ยง
มานานกว่า 1 ปี

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

ใช้งบจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ ให้กบั เด็กและเยาวชน

โครงการดนตรีไทย
โครงการ 3 วัย สุขภาพดี

4 น ักถ ักทอชุมชน
้ ทีท
(ค ัดเลือกคนในพืน
่ งหมด)
ั้

น ักถ ักทอชุมชน

(1/4)

“ปุ๊” นางสาวพ ัชรี สายวงษ์
ตาแหน่ง : น ักพ ัฒนาชุมชน
ึ ษา-การทางาน
 ประว ัติการศก

เป็ นคน อ.ปรำสำท จบป.ตรี รำมฯ สำขำรัฐศำสตร์ บริหำรรัฐกิจ /จบแล ้ว
ทำงำนเกษตรและสหกรณ์ 3 ปี / เป็ นครูศน
ู ย์เด็กเล็กวัดสุวรรณวิจต
ิ ร อ.
ปรำสำท /ทำงำนพัฒนำชุมชน (พช.) 1 ปี /เป็ นอำสำพัฒนำชุมชน ต.พนมดง
รัก อ.ปรำสำท / ปี 49-ปั จจุบน
ั ทำงำนตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน ทต.
ึ ษำ -ดูแลคุณภำพชวี ต
กันตวจระมวล-รักษำกำรหัวหน ้ำกองกำรศก
ิ สวัสดิกำร
ึ ษำศูนย์เด็กเล็ก-งำนศำสนำ วัฒนธรรม กีฬำ
ชุมชน-งำนบริหำรกำรศก

 การทางานด้านเด็ก เยาวชน

คาดหว ังว่าทีมงาน
น ักถ ักทอ จะสามารถ
ไปดึงน้องๆ เยาวชน
เข้ามาทากิจกรรมได้
เพราะอย่างน้อยทุก
คนเป็นคนในชุมชน

เป็ นแม่งำนคิดกิจกรรมในด ้ำนทีร่ ับผิดชอบ อำทิ งำนวันเด็ก/งำน
ี /ทำหน ้ำทีจ
สง่ เสริมอำชพ
่ ัดเตรียมงำน ร่วมกับผู ้ชว่ ยนักพัฒฯ และ
ฝ่ ำยอืน
่ ๆ ใน ทต. (ตำมแผน ตำมงบฯของ ทต.)

ความคาดหว ังจากหล ักสูตร

-คำดหวังให ้ชุมชนอยูไ่ ด ้ด ้วยตนเอง /แกนนำเยำวชนสำมำรถจัด
กิจกรรมเองได ้ต่อเนือ
่ ง เรำทำหน ้ำทีเ่ ป็ นคุณอำนวย
-ได ้พัฒนำทักษะกำรเอ็นเตอร์เทน เพือ
่ ทีจ
่ ะได ้เป็ นวิทยำกรทีเ่ ก่ง
ั ทนำ
มำกขึน
้ (ปกติเน ้นทำหน ้ำทีป
่ ระสำนงำนมำกกว่ำทำกระบวนกำร/สน
กำร)

น ักถ ักทอชุมชน

(2/4)

“เอม” นางสาวอาทิตยา บุญสม (อายุ 27)
่ ยเจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน
ตาแหน่ง : ผูช
้ ว
 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน

จบ ป.ตรี นิตศ
ิ ำสตร์ บทบำท เป็ นผู ้ชว่ ยทำแผนงำน /รับนโยบำย/
ควำมต ้องกำรจำกกำรลงประชำคมมำจัดทำแผน/(เป็ นกระบวนกร
ในกำรลงประชำคม) งำนทำฏีกำ เบิกจ่ำย
ึ ไม่อยำกไป
เข ้ำร่วมหลักสูตรแทนตำแหน่ง จนท.วิเครำะห์ และรู ้สก
เพรำะเรำก็ไม่วำ่ งเหมือนกัน แต่หวั หน ้ำบอกว่ำ ‘ให ้คิดว่ำเป็ นงำน
ในชุมชนของเรำ เพรำะเรำเกิดทีน
่ ี่ เป็ นคนทีน
่ ’ี่ ก็เลยมำและเริม
่
เห็นประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับมำกขึน
้

 การทางานด้านเด็ก เยาวชน

“ส่วนมากแผนงานที่คิด
ไว้ ไม่ค่อยได้ถูกนาไปใช้
จริง ทาให้รูส้ ึกไม่อยาก
ทางานนอกเหนือคาสั ่ง
…รอทางานตามคาสั ่ง
ง่ายกว่า”

เป็ นทีมสนับสนุน/ติดตำม กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ

ความคาดหว ังจากหล ักสูตร
-อยำกเห็นผู ้นำชุมชนทีเ่ ปิ ดใจ (เป็ นหนึง่ เดียวกับชำวบ ้ำน)ยอมรับ
และร่วมแก ้ปั ญหำ
-อยำกมีผลงำนทีท
่ ำให ้ภูมใิ จ ปั จจุบันยังไม่คอ
่ ยทำงำนทีเ่ กิดจำก
ควำมคิดเรำเอง
-มีทักษะในกำรทำงำน/กำรแบ่งเวลำทำงำนดีมำกขึน
้

 ข้อเสนอแนะหล ักสูตร

่
-กลัวทำโครงกำรจำกทีค
่ ด
ิ เองไม่ได ้ เพรำะติดข ้อจำกัดมำก เชน
ตำแหน่งหน ้ำที่ อิสระในกำรคิดงำนกับผู ้บังคับบัญชำ

น ักถ ักทอชุมชน

(3/4)

“มาง” นางสาวจิราพร น่าชม (อายุ 31 ปี )
่ ยน ักวิชาการเกษตร
ตาแหน่ง : ผูช
้ ว

(หัวหน ้ำ สำนักงำนปลัด รักษำกำรนักวิชำกำรเกษตร)

“โครงการต่างๆ ทีเ่ คย
ทาย ังไม่มโี ครงการไหน
ทีด
่ ป
ู ระสบความสาเร็ จ
่ ยมาสนอง
…เราหาต ัวชว
เขาทุกอย่าง ทาหลาย
อย่าง แต่ไม่ยง่ ั ยืน
เพราะพอเขาเกิดปัญหา
ก็เลิกทา เพราะย ังไม่
เรียนรูจ
้ ักการพึง่ ตนเอง”

 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน
เป็ นคนในพืน
้ ที่ (หมูท
่ ี่ 6) บทบำท ดูแลงำนในโครงกำรพระรำชดำริ
งำนเกษตร-สงิ่ แวดล ้อม ร่วมทำประชำคม – จัดทำแผนฯ
ี ต่ำงๆ อำทิ เกษตรตำบล สง่ เสริมกำรปลูก
-โครงกำรสง่ เสริมอำชพ
ผัก /เพำะเห็ด /เลีย
้ งปลำ –ทำปลำสม้
*สนับสนุน สง่ เสริมโครงกำรทีช
่ ำวบ ้ำนเสนอมำ
*ย ังไม่มป
ี ระสบการณ์ การทางานด้านเด็ก เยาวชนเลย
 ความคาดหว ังจากหล ักสูตร
-สำมำรถวำงแผนโครงกำร ต่อยอดให ้เกิดควำมยั่งยืนได ้
-พัฒนำทักษะกำรพูดจูงใจ
 ข้อเสนอแนะหล ักสูตร
ั ทนำกำร /นั่งปรบมือ
-ไม่ชอบกำรทำสน
(คิดว่ำในเนือ
้ งำนไม่ได ้ใช ้ และเคยคิดอยำกโดดเรียน)

น ักถ ักทอชุมชน

(4/4)

“ปุ้ย” นางสาวสายสุนย
ี ์ แก้วสอน
่ ยน ักวิชาการสง
่ เสริมสุขภาพ
ตาแหน่ง : ผูช
้ ว
 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน

ึ ษำของ
เป็ นคนในพืน
้ ที่ เรียนจบพยำบำล จำกทุนสนับสนุนกำรศก
อบต. / จบมำทำงำน รพ.สต.ในพืน
้ ที่ /รพ.กันตวจฯ และปั จจุบัน
ทำงำนด ้ำนกำรสง่ เสริมสุขภำพกำย/จิต ดูแลงำนหลักประกันสุขภำพ
ของ ทต.
*มองว่ำงำนปั จจุบันเป็ นงำนทำตำมคำสั่ง (เพรำะต ้องทำงำนตำมที่
ชุมชนเสนอมำ และรอทุกฝ่ ำยเห็นด ้วย และอบต.มีนโยบำยสำนต่อ)

 การทางานด้านเด็ก เยาวชน
“คาดหว ังว่าเมือ
่ ได้เรียน
หล ักสูตรน ักถ ักทอฯ แล้ว
จะได้ทางานเป็นรูปเป็น
ร่าง ทาให้เด็กมีคณ
ุ ภาพ
ชวี ต
ิ ทีด
่ ี เพราะเรา
สามารถมองเห็นปัญหา
จากจุดเล็กๆได้”

-บ ้ำนอยูต
่ ด
ิ กับโรงเรียนในพืน
้ ที่ มองเห็นปั ญหำเด็กมำตลอด
โดยเฉพำะพฤติกรรมหนีเรียน
-ทำหน ้ำทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษำเมือ
่ มีเด็กผู ้หญิงมำปรึกษำเรือ
่ งเพศบ ้ำง
(เวลำออกเยีย
่ มบ ้ำน)
-ทำโครงกำรด ้ำนสุขภำพค่อนข ้ำงหลำกหลำยกลุม
่ เป้ ำหมำย อำทิ
โครงกำรด ้ำนเด็ก เยำวชน เน ้นทีก
่ ำรอบรม ป้ องกัน (ไม่ได ้ผลเพรำะ
้ ง)
เด็กฟั งแต่ไม่รู ้จักกำรนำไปใชจริ

 ความคาดหว ังต่อหล ักสูตร

ื่ สำรกับเป้ ำหมำยคนละชว่ งวัยกับเรำ ให ้เกิดควำมเข ้ำใจ
-สำมำรถสอ

