
อบต. โคกยาง
อ.ปราสาท จ.สรุนิทร์



สภาพโดยท ัว่ไป

โคกยาง  ประกอบดว้ย 18 หมูบ่า้น 3,586 ครัวเรอืน ประชากร 14,095 คน 
ในจ านวนนีเ้ป็นเด็ก 1,730 คน 

ในดา้นรายได ้อยูใ่นเกณฑ ์จน ถงึปานกลาง (ขอ้มลูจานายก)  เพราะฉะนัน้ หลายครัวเรอืน
จงึออกไปท างานตา่งถิน่ อบต. ก็พยายามแกไ้ขด้ว้ยการสนับสนุนเงนิกูแ้บบปลอดดอกเบีย้
ส าหรับการท าเกษตร  

แตจ่ดุเดน่ของต าบลนีค้อื “การทอผา้ไหม” มลีายเป็นของตัวเองคอืลาย “ราชวตัร”  
แตส่ว่นใหญก็่จะทอกนัในชว่งหลังฤดทู านา และการทอผา้ไหม ยังกอ่ใหเ้กดิอกีอาชพีคอื 
การปลกูหมอ่น



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน
การแกไ้ขปญัหา

เหตแุหง่ปัญหา
•สภาพสงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท
-พอ่ – แมไ่มม่เีวลาดแูลลกู 
-พอ่ – แมห่ยา่รา้ง 
- คา่นยิมของเด็ก 

ยาเสพตดิ

ตกีนั 
แนวทางแกไ้ข
"เด็กไมด่เีพราะมเีหตทุีไ่ปท าใหเ้ขาไมด่.ี...
เมือ่พอ่-แม ่ไมม่เีวลา อบต.ตอ้งเป็นทีพ่ ึง่ 
ตอ้งสนับสนุน ตอ้งใหโ้อกาส “ท ัง้ดา้นการศกึษา และอาชพี"

“ เด็กบ้านในเมืองไวต่อแสง เด็กบ้านนอกช้าต่อแสงมาก 
ซึ่งอะไรท่ีมันมากไปก็ไม่ดี อะไรน้อยไปก็ไม่ดี ปัญหามันเกิดขึ้นท้ังสองด้าน”  



นโยบาย

2.ดา้นการศกึษา
เนน้ดา้นภาษา ตัง้แตอ่นุบาล- ป. 6 ทาง อบต. จัดงบฯ
ประมาณ 500,000 บาท เพือ่จา้งครมูาสอนภาษาใหก้บั
เด็กนักเรยีน 

3.พัฒนาบคุลากร 

ปรับปรงุศนูยเ์ด็กเล็ก 4 ศนูย ์
อนาคตเตรยีมสรา้งโรงเรยีนอนุบาลของอบต. 
(เนน้ดา้นภาษาเป็นหลกั) 

สง่ทมีทีป่ระกอบดว้ย หวัหนา้ส านักงาน
ปลดัฯ ,นักพัฒนาชมุชน 
และนักวชิาการเกษตรเขา้รับการอบรมใน
หลกัสตูร
#นักถกัทอชมุชน เพือ่พัฒนาทักษะการ
ท างาน

1.ดา้นอาชพี 
ส าหรับรองรับเด็กทีก่า้วพลาด
งบประมาณ 200,000 บาท

4.กจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน (เนน้
ดา้นกฬีา) บรูณาการรว่มกลุม่ผูใ้หญ่

ภายในชมุชน 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99


 นโยบาย : อีก 2-3 ปีต่อจากนี้มุ่งเน้นด้านการศึกษา และส่งเสริมอาชีพ 
เพราะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องที่ส าคัญ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานท าสมบูรณ์ไป
ประมาณ 70-80% แล้ว

 นโยบายด้านเด็ก : มองว่าส าหรับเด็กการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด 
เพราะเด็กจะดี จะร้ายหรือก้าวร้าวอยู่ที่การศึกษาและการปลูกจิตส านึกก่อนอายุ
12 ปี

ชือ่ นายน า ระเมยีดดี
ต าแหนง่ นายก อบต.โคกยาง
เป็นคนอ าเภอเมอืงสรุนิทร ์

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร: ท าใหไ้ม่
มองขา้มปัญหาตา่งๆ ในชมุชนท าให ้
เด็กและเยาวชนมทีีพ่ ึง่ มโีอกาส  มี
กจิกรรมท าและมพีืน้ทีร่วมตวักนั มชีน
ชกัจงูไปในทางทีด่ ีสามารถเอาตวัรอด
ในสงัคมได ้

 ประวัตกิารท างาน
ด ารงต าแหน่งวาระที ่1 ตัง้แต ่17 ต.ค. 56- ปัจจบุนั

การแก้ปัญหาชาวบ้าน
ต้องเดินด้วยฐานข้อมูล
ปัญหาที่ชาวบ้านประสบ 
หรือต้องลงหาขอ้มูลกับ

ชาวบ้าน ” 



ความคาดหวังต่อนักถักทอ 

“อยากให้ท างานประสบผลส าเร็จไม่มากก็น้อย...ก็ยัง
ดีกว่าไม่ท าอะไรเลย โดยเฉพาะงานเด็กและเยาวชน 
ถึงไม่ ก็ต้องท าให้สุดความคาดหวัง เป็นที่พึ่ง
ให้เด็กได้ สามารถเป็นจุดเด่นขององค์กรเรา พูดได้ว่า

เด็กโคกยางได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น”



ความคาดหวัง

จากตัวนักถักทอ

น าความรูม้าสอนเด็กรุน่ใหม่

เกดิกลุม่เยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” 
เพราะเด็ก ๆ จะเขา้มาพัฒนาทอ้งถิน่ตนเอง – ท างานเป็นเครอืขา่ย
เป็นตาสปัรดชว่ยสอดสอ่งดแูลเวลาเกดิปัญหา

การท างานทีป่ระสานงานกนัเป็น “ทมี” 



กจิกรรมทีผ่า่นมา

 กิจกรรมต่อเนื่อง 
- อบต. สง่เด็กและเยาวชนทีเ่สพยาเสพตดิไปบ าบัด ณ สถานทีต่า่งๆ อาท ิทีค่า่ยทหาร นพค.54
ซึง่ อบต.เห็นวา่ทีผ่า่นมากระบวนการสง่ไปบ าบัดนัน้ไมค่อ่ยไดผ้ล สดุทา้ยเด็กก็กลับไปเสพอกี 
จงึมนีโยบายสง่เสรมิอาชพีร่วมดว้ย ใชง้บฯ อบต. ปีละประมาณ 200,000 บาท 
-กจิกรรมกฬีาประจ าปี เนน้กลุม่เป้าหมายทกุเพศทกุวยั ทกุภาคสว่นในต าบลเขา้มมีสีว่นรว่ม 
รวมถงึการแขง่ขันกฬีากบั อบต.ตา่งต าบลเพือ่สรา้งสัมพันธไมตรทีีด่ตีอ่กนั (อบต.โคกยาง กบั
อบต.ทมอ) 

 กจิกรรมตามงานประเพณี 
- อบต.มักจะเป็นเจา้ภาพในการจัดงานประเพณีตา่งๆ ทกุปี อาท ิประเพณีการลอยกระทง 
ประเพณีการบวชนาค ประเพณีแหเ่ทยีนเขา้พรรษา ประเพณีไหวบ้รรพบรุษุ วนัพอ่ วนัแม ่ฯลฯ 
ซึง่ทัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ มชีาวบา้น ครอูาจารย ์รวมถงึเด็กๆ ลกูหลานคนในชมุชน จะมาร่วมทกุปีแบบมี
สว่นรว่มจัดกจิกรรมดว้ยกนั และไดม้พีืน้ทีใ่นการท างานร่วมกับผูใ้หญ่ในชมุชน

 กจิกรรมเดน่
- กจิกรรม อสม.จิว๋ ท างานรว่มกบั อสม. (ใชง้บฯ ของ สป.สช.) 
- กจิกรรมการเตน้แอโรบกิของนักเรยีนในพืน้ที ่โดยโรเรยีนเป็นผูส้ง่ประกวด ชนะเลศิในระดับ

จังหวดั

“เด็ก และเยาวชน”



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 8 แหง่
1.โรงเรยีนบา้นโคลด ระดบั อนุบาล-ประถมฯ (จ านวนประมาณ 60 คน)
2.โรงเรยีนบา้นจรกูแขวะ ระดบั อนุบาล-ประถมฯ (จ านวนประมาณ 80 คน)
3.โรงเรยีนบา้นจบก ระดบั อนุบาล -ประถมฯ (จ านวนประมาณ 100 คน)
4.โรงเรยีนสวายซอ ระดบัอนุบาล-ประถม (จ านวนประมาณ 200 คน)
5.โรงเรยีนบา้นกระดาษระดบั อนุบาล-ม.ตน้ (จ านวนประมาณ 300 คน)
6.โรงเรยีนอมรนิทราวาร ีระดบั อนุบาล-ม.ตน้ (จ านวนประมาณ 400 คน)
7. โรงเรยีนบา้นโคกทม ระดบั อนุบาล-ม.ตน้ (จ านวนประมาณ 300 คน)
8.โรงเรยีนโคกยางวทิยา ระดบัมัธยมฯ (จ านวนประมาณ  500  คน)

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 4 แหง่
1.ศพด.บา้นดดัสนัตจู
2.ศพด.บา้นละสม 
3.ศพด.บา้นโคกทม
4.ศพด.บา้นกะดาด



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชื่อภาคี / องค์กร บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมท่ีท า
ร่วมกับ อบต.

ต ารวจ ประสานงาน ให้ข้อมูลรายชื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ด้านการป้องกัน ปราบปราม
ยาเสพติด

รพ.สต. เอาเด็กมาท ากิจกรรมด้านสุขภาพ โครงการ สป สช
โครงการ อสม จิ๋ว

อสม. ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมคัดเลือกเด็กมาท ากิจกรรมกับ รพ สต โครงการ อสม จิ๋ว

โรงเรียน ให้ความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วม
ได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต.ในการจัดกิจกรรม (ไม่เกิน จากการจัดเก็บ
รายได้) มีความสัมพันธ์เหมือนพ่ีน้องกัน 

งานประเพณี กิจกรรมการ
ประกวดต่างๆ ที่โรงเรียน
ของบฯจากอบต

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
หน่วยงานต่างๆ ใน
ต าบล

ร่วมงานประเพณี ลอยกระทง บวชนาค แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีไหว้
บรรพบุรุษที่ อบต.เป็นเจ้าภาพทุกปี 

กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ (อบต.
อื่น ๆ มาร่วมกิจกรรมกับทาง 
อบต.โคกยาง)



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ชื่อภาคี / องค์กร บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมทีท่ า
ร่วมกับ อบต.

มูลนิธิขวัญชุมชน จัดกิจกรรมกับเด็กและครอบครัว กลไกการประสานงาน

พมจ งบประมาณประมาณ 10,000 บาทต่อกิจกรรม

อบต.ข้างเคียง คุยเรื่องภาษีการจัดเก็บรายได้ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน 
หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ต าบลต่อต าบลในลักษณะการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนั 

การแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์/



3 นักถักทอชมุชน

เป้าหมาย : เกดิกลุม่เด็กทีส่ามารถเป็นหเูป็นตา 
และพฒันากนัเองได ้โดยม ีอบต. และผูใ้หญใ่ห้
การสนบัสนนุ



นักถักทอชมุชน (1/3)
“เมศ” นายประเมท  เพราะค า
ต าแหนง่ : หวัหนา้ส านกังานปลดั (เป็นคนในพืน้ที)่

รับผดิชอบงานนโยบายและแผน

 ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์
ปรญิญาโทรัฐศาสตร ์

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
เดมิท าต าแหน่งเจา้หนา้ทีว่เิคราะห ์รับผดิชอบงานเยอะแตไ่มค่อ่ยมี
ประสทิธภิาพ เพราะคนนอ้ย แตง่านเยอะ ประสบการณก์ารท างานชมุชน 
คอ่นขา้งสงู
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
ดแูลเรือ่งกจิกรรม เสนองบฯ เพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
- ใหเ้ด็กเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน มกีารพัฒนาใหเ้กดิความเขม้แข็ง
- เตมิเต็มสภาพปัญหาในการท างานของทมีงานเพือ่แกปั้ญหาใหถ้กูจุด
- น าตวัอยา่งความส าเร็จมาปรับใชใ้นการท างาน
- พัฒนาอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืนใหม้กีรอบความรับผดิชอบที่

ชดัเจน 

สิ่งที่อยากพัฒนาต่อคือ 
วิธีการใหม่ ๆ ในการ
ท างาน เพราะ ท างานเยอะ 
แต่พัฒนาไม่ถูกจุด” 

เจตนาของเราที่เป็นคนในพื้นทีจ่ึงอยากให้คนในพื้นทีม่ีคุณภาพชวีิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพราะถือว่าเป็นเจตนารมณ์
หลักขององค์กรในทอ้งถิน่อยู่แล้ว 



นักถักทอชมุชน (2/3)
นงลกัษณ์  พรหมขนัธ ์ ชือ่เลน่ เล็ก 
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน (เป็นคนจงัหวดัสรุนิทร)์
บทบาทในต าแหนง่นกัพฒัฯ เกีย่วกบัสวสัดกิาร แจกเบีย้และกจิกรรม
สง่เสรมิอาชพีเด็ก สตรแีละผูด้อ้ยโอกาส

 ประวตักิารศกึษา 
จบมหาวทิยาลยัรามค าแหง เอกภาษาองักฤษ 

 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
- ท างานเอกชน 4-5 ปี 
- กลบับา้นมาท าอาชพีขายของ (ลกูชิน้ สม้ต า)
- บณัฑติอาสา ท างานกบัชมุชนมา 4 ปี 
- ปี 2552 สอบราชการ (เพราะทีบ่า้นเป็นราชการหมด) ไดต้ าแหน่ง

นักพัฒนาชมุชน

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
- ไดส้มัผัสโดยตรงตอนรับต าแหน่งนักพัฒฯ ตัง้สภาเด็กและเยาวชนปี 52
- ดแูลการจัดกจิกรรมของสภาเด็ก 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
ชมุชนรว่มขบัเคลือ่นงานไปกบั อบต.ได ้ (มสีว่นรว่ม) 
คนท างานมคีวามมัน่ใจมากขึน้ 
มงีบประมาณสนับสนุนในการท างาน

“ ที่ผ่านมากิจกรรมเด็กและ
เยาวชนส่วนมากจะของบฯ
จากภายนอกได้ง่ายกว่าของ
เรา (อบต.) เพราะเราเอง
ไม่ได้ต้ังงบฯเฉพาะเด็กไว้” 



นักถักทอชมุชน (3/3)

จริฐัตกิาล อยูแ่ลว้ (แหมม่)
ต าแหนง่ :นกัวชิาการเกษตร
บทบาทหนา้ที ่ดแูลเกีย่วกบัดา้นการเกษตรในต าบล พชื สตัว ์ประมง (ชว่ย
ส านักงานเกษตรขึน้ทะเบยีน เก็บขอ้มลูดว้ย)  แกปั้ญหาดา้นการเกษตรใหก้บัผูท้ีม่า
ตดิตอ่ที ่อบต.

 ประวตักิารศกึษา 
จบปรญิญาตรดีา้นการเกษตรโดยตรง และก าลงัตอ่ปรญิญาโทดา้นการเกษตร ทีร่าช
มงคลสรุนิทร ์
 ประวตั-ิทกัษะการท างาน
 2549 บรุรีัมย ์บรรจเุป็นนักวชิาการเกษตร แตท่ างานทกุต าแหน่ง คอื ต าแหน่ง

นักพัฒฯ นักการศกึษา ผช.นักวเิคราะห ์แลว้แตจ่ะใหท้ าอะไร 
 2552-ปัจจบุนั บรรจเุป็นนักวชิาการเกษตรที ่อบต.โคกยาง 
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
ไมไ่ดท้ าโดยตรงแตเ่คยท าตอนสมยัเรยีน  เคยท าทีอ่บต.เกา่ ดแูลกลุม่เด็กทีจ่ะ
มารว่มกจิกรรมจากโรงเรยีนตา่ง ๆ เชน่ พาออกคา่ยอาสา ออกตามหมูบ่า้น 
ตา่งจังหวัด พาเขา้อบรม 
 ความรูส้กึตอ่หลกัสตูร
ทีผ่า่นมาตดิภารกจิจงึไมค่อ่ยไดเ้ขา้รว่ม กอ่นหนา้นีม้องวา่เป็นโครงการทีไ่มต่รงกบั
สายงานเรา แตพ่อไดเ้ลน่กจิกรรม เขา้กลุม่ ไดเ้ปิดใจ ก็พบวา่สามารถน ามาใชใ้น
ชวีติประจ าวัน ทัง้เรือ่งงานและเรือ่งตวัเองได ้(ตอ่ไปจะพยายามไมใ่หพ้ลาดโอกาส
การเขา้รว่มอบรม)

“ฝันในงานพัฒนา อยากให้
ชาวบ้านสามารถท านาลดต้นทนุ 
และได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ได้ราคาดี 
มีรายได้จุนเจือครอบครัวโดยใช้
ทุนน้อยลง และมีเงินเหลือเก็บ

มากขึ้น” 


