อบต. โคกยาง
อ.ปราสาท จ.สุรน
ิ ทร์

สภาพโดยทว่ ั ไป
โคกยาง ประกอบด ้วย 18 หมูบ
่ ้าน 3,586 ครัวเรือน ประชากร 14,095 คน
ในจานวนนีเ้ ป็ นเด็ก 1,730 คน
ในด ้านรายได ้ อยูใ่ นเกณฑ์ จน ถึงปานกลาง (ข ้อมูลจานายก) เพราะฉะนัน
้ หลายครัวเรือน
จึงออกไปทางานต่างถิน
่ อบต. ก็พยายามแก ้ไข ้ด ้วยการสนับสนุนเงินกู ้แบบปลอดดอกเบีย
้
สาหรับการทาเกษตร
แต่จด
ุ เด่นของตาบลนีค
้ อ
ื “การทอผ้าไหม” มีลายเป็ นของตัวเองคือลาย “ราชวัตร”
ี คือ
แต่สว่ นใหญ่ก็จะทอกันในชว่ งหลังฤดูทานา และการทอผ ้าไหม ยังก่อให ้เกิดอีกอาชพ
การปลูกหม่อน

สถานการณ์ดา้ นเด็ก-เยาวชน
การแก้ไขปัญหา
เหตุแห่งปั ญหา

•สภาพสงั คมกึง่ เมืองกึง่ ชนบท
-พ่อ – แม่ไม่มเี วลาดูแลลูก
-พ่อ – แม่หย่าร ้าง
- ค่านิยมของเด็ก

ยาเสพติด

ตีกน
ั
แนวทางแก้ไข
"เด็กไม่ดเี พราะมีเหตุทไี่ ปทาให ้เขาไม่ด.ี ...
เมือ
่ พ่อ-แม่ ไม่มเี วลา อบต.ต ้องเป็ นทีพ
่ งึ่
ึ ษา และอาชพ
ี "
ต ้องสนับสนุน ต ้องให ้โอกาส “ทงด้
ั้ านการศก

“ เด็กบ้านในเมืองไวต่อแสง เด็กบ้านนอกช้าต่อแสงมาก
ซึ่งอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดี อะไรน้อยไปก็ไม่ดี ปัญหามันเกิดขึ้นทั้งสองด้าน”

ี
1.ด ้านอาชพ
สาหรับรองรับเด็กทีก
่ ้าวพลาด
งบประมาณ 200,000 บาท

ึ ษา
2.ด ้านการศก
เน ้นด ้านภาษา ตัง้ แต่อนุบาล- ป. 6 ทาง อบต. จัดงบฯ
ประมาณ 500,000 บาท เพือ
่ จ ้างครูมาสอนภาษาให ้กับ
เด็กนักเรียน

นโยบาย
4.กิจกรรมด ้านเด็กและเยาวชน (เน ้น
ด ้านกีฬา) บูรณาการร่วมกลุม
่ ผู ้ใหญ่
ภายในชุมชน

ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก 4 ศูนย์
อนาคตเตรียมสร ้างโรงเรียนอนุบาลของอบต.
(เน ้นด ้านภาษาเป็ นหลัก)

3.พัฒนาบุคลากร

สง่ ทีมทีป
่ ระกอบด ้วย หัวหน ้าสานักงาน
ปลัดฯ ,นักพัฒนาชุมชน
และนักวิชาการเกษตรเข ้ารับการอบรมใน
หลักสูตร
#นักถักทอชุมชน เพือ
่ พัฒนาทักษะการ
ทางาน

ื่ นายนา ระเมียดดี
ชอ
ตาแหน่ง นายก อบต.โคกยาง
เป็นคนอาเภอเมืองสุรน
ิ ทร์

 ประวัตก
ิ ารทางาน
ดารงตาแหน่งวาระที่ 1 ตัง้ แต่ 17 ต.ค. 56- ปั จจุบน
ั

 นโยบาย : อีก 2-3 ปีต่อจากนี้มุ่งเน้นด้านการศึกษา และส่งเสริมอาชีพ

การแก้ปัญหาชาวบ้าน
ต้องเดินด้วยฐานข้อมูล
ปัญหาที่ชาวบ้านประสบ
หรือต้องลงหาข้อมูลกับ
ชาวบ้าน ”

เพราะเรื่องปากท้องเป็นเรื่องที่สาคัญ ส่วนโครงสร้างพื้นฐานทาสมบูรณ์ไป
ประมาณ 70-80% แล้ว
 นโยบายด้านเด็ก : มองว่าสาหรับเด็กการศึกษาเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด
เพราะเด็กจะดี จะร้ายหรือก้าวร้าวอยู่ที่การศึกษาและการปลูกจิตสานึกก่อนอายุ
12 ปี
ความคาดหว ังต่อหล ักสูตร: ทาให ้ไม่
มองข ้ามปั ญหาต่างๆ ในชุมชนทาให ้
เด็กและเยาวชนมีทพ
ี่ งึ่ มีโอกาส มี
กิจกรรมทาและมีพน
ื้ ทีร่ วมตัวกัน มีชน
ั จูงไปในทางทีด
ชก
่ ี สามารถเอาตัวรอด
ในสงั คมได ้

ความคาดหวังต่อนักถักทอ

“อยากให้ทางานประสบผลสาเร็จไม่มากก็น้อย...ก็ยัง
ดีกว่าไม่ทาอะไรเลย โดยเฉพาะงานเด็กและเยาวชน
ถึงไม่
ก็ต้องทาให้สุดความคาดหวัง เป็นที่พึ่ง
ให้เด็กได้ สามารถเป็นจุดเด่นขององค์กรเรา พูดได้ว่า
เด็กโคกยางได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น”

การทางานทีป
่ ระสานงานกันเป็ น “ทีม”
จากตัวนักถักทอ
นาความรู ้มาสอนเด็กรุน
่ ใหม่

ความคาดหวัง

เกิดกลุม
่ เยาวชนในนาม “สภาเด็กและเยาวชน”
เพราะเด็ก ๆ จะเข ้ามาพัฒนาท ้องถิน
่ ตนเอง – ทางานเป็ นเครือข่าย
ั รดชว่ ยสอดสอ
่ งดูแลเวลาเกิดปั ญหา
เป็ นตาสป

กิจกรรมทีผ
่ า่ นมา
“เด็ก และเยาวชน”
 กิจกรรมต่อเนื่อง
- อบต. สง่ เด็กและเยาวชนทีเ่ สพยาเสพติดไปบาบัด ณ สถานทีต
่ า่ งๆ อาทิ ทีค
่ า่ ยทหาร นพค.54
ซงึ่ อบต.เห็นว่าทีผ
่ า่ นมากระบวนการสง่ ไปบาบัดนัน
้ ไม่คอ
่ ยได ้ผล สุดท ้ายเด็กก็กลับไปเสพอีก
ี ร่วมด ้วย ใชงบฯ
้
จึงมีนโยบายสง่ เสริมอาชพ
อบต. ปี ละประมาณ 200,000 บาท
-กิจกรรมกีฬาประจาปี เน ้นกลุม
่ เป้ าหมายทุกเพศทุกวัย ทุกภาคสว่ นในตาบลเข ้ามีมส
ี ว่ นร่วม
รวมถึงการแข่งขันกีฬากับ อบต.ต่างตาบลเพือ
่ สร ้างสัมพันธไมตรีทด
ี่ ต
ี อ
่ กัน (อบต.โคกยาง กับ
อบต.ทมอ)

 กิจกรรมตามงานประเพณี

- อบต.มักจะเป็ นเจ ้าภาพในการจัดงานประเพณีตา่ งๆ ทุกปี อาทิ ประเพณีการลอยกระทง
ประเพณีการบวชนาค ประเพณีแห่เทียนเข ้าพรรษา ประเพณีไหวบรรพบุ
้
รษ
ุ วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ
ซงึ่ ทัง้ ผู ้นาท ้องถิน
่ มีชาวบ ้าน ครูอาจารย์ รวมถึงเด็กๆ ลูกหลานคนในชุมชน จะมาร่วมทุกปี แบบมี
สว่ นร่วมจัดกิจกรรมด ้วยกัน และได ้มีพน
ื้ ทีใ่ นการทางานร่วมกับผู ้ใหญ่ในชุมชน

 กิจกรรมเด่น
-

้
กิจกรรม อสม.จิว๋ ทางานร่วมกับ อสม. (ใชงบฯ
ของ สป.สช.)
กิจกรรมการเต ้นแอโรบิกของนักเรียนในพืน
้ ที่ โดยโรเรียนเป็ นผู ้สง่ ประกวด ชนะเลิศในระดับ
จังหวัด

โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กในพืน
้ ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
ั ตูจ
1.ศพด.บ ้านดัดสน
2.ศพด.บ ้านละสม
3.ศพด.บ ้านโคกทม
4.ศพด.บ ้านกะดาด

โรงเรียน 8 แห่ง

1.โรงเรียนบ ้านโคลด ระดับ อนุบาล-ประถมฯ (จานวนประมาณ 60 คน)
2.โรงเรียนบ ้านจรูกแขวะ ระดับ อนุบาล-ประถมฯ (จานวนประมาณ 80 คน)
3.โรงเรียนบ ้านจบก ระดับ อนุบาล -ประถมฯ (จานวนประมาณ 100 คน)
4.โรงเรียนสวายซอ ระดับอนุบาล-ประถม (จานวนประมาณ 200 คน)
5.โรงเรียนบ ้านกระดาษระดับ อนุบาล-ม.ต ้น (จานวนประมาณ 300 คน)
6.โรงเรียนอมรินทราวารี ระดับ อนุบาล-ม.ต ้น (จานวนประมาณ 400 คน)
7. โรงเรียนบ ้านโคกทม ระดับ อนุบาล-ม.ต ้น (จานวนประมาณ 300 คน)
8.โรงเรียนโคกยางวิทยา ระดับมัธยมฯ (จานวนประมาณ 500 คน)

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน
ชื่อภาคี / องค์กร

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมที่ทา
ร่วมกับ อบต.

บทบาท

ตารวจ

ประสานงาน ให้ข้อมูลรายชื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง

ด้านการป้องกัน ปราบปราม
ยาเสพติด

รพ.สต.

เอาเด็กมาทากิจกรรมด้านสุขภาพ

โครงการ สป สช
โครงการ อสม จิ๋ว

อสม.

ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมคัดเลือกเด็กมาทากิจกรรมกับ รพ สต

โครงการ อสม จิ๋ว

โรงเรียน

ให้ความร่วมมือส่งนักเรียนเข้าร่วม
ได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต.ในการจัดกิจกรรม (ไม่เกิน
รายได้) มีความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องกัน

งานประเพณี กิจกรรมการ
ประกวดต่างๆ ที่โรงเรียน
ของบฯจากอบต

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
หน่วยงานต่างๆ ใน
ตาบล

จากการจัดเก็บ

ร่วมงานประเพณี ลอยกระทง บวชนาค แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีไหว้
บรรพบุรุษที่ อบต.เป็นเจ้าภาพทุกปี

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

ภาคีความร่วมมือการทางานด้านเด็ก/เยาวชน

ชื่อภาคี / องค์กร

บทบาท

หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรมทีท่ า
ร่วมกับ อบต.

มูลนิธิขวัญชุมชน จัดกิจกรรมกับเด็กและครอบครัว กลไกการประสานงาน
พมจ

งบประมาณประมาณ 10,000 บาทต่อกิจกรรม

อบต.ข้างเคียง

คุยเรื่องภาษีการจัดเก็บรายได้ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน
การแข่งขันกีฬาสาน
หมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ตาบลต่อตาบลในลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน สัมพันธ์/

3 นักถักทอชุมชน

เป้ าหมาย : เกิดกลุม
่ เด็กทีส
่ ามารถเป็นหูเป็นตา
และพ ัฒนาก ันเองได้ โดยมี อบต. และผูใ้ หญ่ให้
การสน ับสนุน

นักถักทอชุมชน

(1/3)

“เมศ” นายประเมท เพราะคา

้ ที)่
ตาแหน่ง : ห ัวหน้าสาน ักงานปล ัด (เป็นคนในพืน
รับผิดชอบงานนโยบายและแผน

ึ ษา
 ประว ัติการศก
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์
ปริญญาโทรัฐศาสตร์

สิ่งที่อยากพัฒนาต่อคือ
วิธีการใหม่ ๆ ในการ
ทางาน เพราะ ทางานเยอะ
แต่พัฒนาไม่ถูกจุด”

 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน
เดิมทาตาแหน่งเจ ้าหน ้าทีว่ เิ คราะห์ รับผิดชอบงานเยอะแต่ไม่คอ
่ ยมี
ิ ธิภาพ เพราะคนน ้อย แต่งานเยอะ ประสบการณ์การทางานชุมชน
ประสท
ค่อนข ้างสูง
 การทางานด้านเด็ก เยาวชน
ดูแลเรือ
่ งกิจกรรม เสนองบฯ เพือ
่ ขออนุมต
ั จิ ากผู ้บริหารในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
 ความคาดหว ังจากหล ักสูตร
- ให ้เด็กเป็ นสว่ นหนึง่ ของชุมชน มีการพัฒนาให ้เกิดความเข ้มแข็ง
- เติมเต็มสภาพปั ญหาในการทางานของทีมงานเพือ
่ แก ้ปั ญหาให ้ถูกจุด
้
- นาตัวอย่างความสาเร็จมาปรับใชในการท
างาน
- พัฒนาอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนให ้มีกรอบความรับผิดชอบที่
ั เจน
ชด

เจตนาของเราที่เป็นคนในพื้นทีจ่ ึงอยากให้คนในพื้นทีม่ ีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เพราะถือว่าเป็นเจตนารมณ์
หลักขององค์กรในท้องถิน่ อยู่แล้ว

นักถักทอชุมชน

(2/3)

ื่ เล่น เล็ก
นงล ักษณ์ พรหมข ันธ์ ชอ

ตาแหน่ง : น ักพ ัฒนาชุมชน (เป็นคนจ ังหว ัดสุรน
ิ ทร์)
้ และกิจกรรม
บทบาทในตาแหน่งน ักพ ัฒฯ เกีย
่ วก ับสว ัสดิการ แจกเบีย
่ เสริมอาชพ
ี เด็ก สตรีและผูด
สง
้ อ
้ ยโอกาส

ึ ษา
 ประว ัติการศก
จบมหาวิทยาลัยรามคาแหง เอกภาษาอังกฤษ
 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน
- ทางานเอกชน 4-5 ปี
ี ขายของ (ลูกชน
ิ้ สมต
้ า)
- กลับบ ้านมาทาอาชพ
- บัณฑิตอาสา ทางานกับชุมชนมา 4 ปี
- ปี 2552 สอบราชการ (เพราะทีบ
่ ้านเป็ นราชการหมด) ได ้ตาแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน

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

 การทางานด้านเด็ก เยาวชน
ั ผัสโดยตรงตอนรับตาแหน่งนักพัฒฯ ตัง้ สภาเด็กและเยาวชนปี 52
- ได ้สม
- ดูแลการจัดกิจกรรมของสภาเด็ก
 ความคาดหว ังจากหล ักสูตร
ชุมชนร่วมขับเคลือ
่ นงานไปกับ อบต.ได ้ (มีสว่ นร่วม)
คนทางานมีความมัน
่ ใจมากขึน
้
มีงบประมาณสนับสนุนในการทางาน

นักถักทอชุมชน

(3/3)

จิร ัฐติกาล อยูแ
่ ล้ว (แหม่ม)
ตาแหน่ง :น ักวิชาการเกษตร

ั ว์ ประมง (ชว่ ย
บทบาทหน้าที่ ดูแลเกีย
่ วกับด ้านการเกษตรในตาบล พืช สต
สานักงานเกษตรขึน
้ ทะเบียน เก็บข ้อมูลด ้วย) แก ้ปั ญหาด ้านการเกษตรให ้กับผู ้ทีม
่ า
ติดต่อที่ อบต.

“ฝันในงานพัฒนา อยากให้
ชาวบ้านสามารถทานาลดต้นทุน
และได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ได้ราคาดี
มีรายได้จุนเจือครอบครัวโดยใช้
ทุนน้อยลง และมีเงินเหลือเก็บ
มากขึ้น

”

ึ ษา
 ประว ัติการศก
จบปริญญาตรีด ้านการเกษตรโดยตรง และกาลังต่อปริญญาโทด ้านการเกษตร ทีร่ าช
มงคลสุรน
ิ ทร์
 ประว ัติ-ท ักษะการทางาน
 2549 บุรรี ัมย์ บรรจุเป็ นนักวิชาการเกษตร แต่ทางานทุกตาแหน่ง คือ ตาแหน่ง
ึ ษา ผช.นักวิเคราะห์ แล ้วแต่จะให ้ทาอะไร
นักพัฒฯ นักการศก
 2552-ปั จจุบน
ั บรรจุเป็ นนักวิชาการเกษตรที่ อบต.โคกยาง
 การทางานด้านเด็ก เยาวชน
ไม่ได ้ทาโดยตรงแต่เคยทาตอนสมัยเรียน เคยทาทีอ
่ บต.เก่า ดูแลกลุม
่ เด็กทีจ
่ ะ
่ พาออกค่ายอาสา ออกตามหมูบ
มาร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ เชน
่ ้าน
ต่างจังหวัด พาเข ้าอบรม
ึ ต่อหล ักสูตร
 ความรูส
้ ก
ทีผ
่ า่ นมาติดภารกิจจึงไม่คอ
่ ยได ้เข ้าร่วม ก่อนหน ้านีม
้ องว่าเป็ นโครงการทีไ่ ม่ตรงกับ
้
สายงานเรา แต่พอได ้เล่นกิจกรรม เข ้ากลุม
่ ได ้เปิ ดใจ ก็พบว่าสามารถนามาใชใน
ชวี ต
ิ ประจาวัน ทัง้ เรือ
่ งงานและเรือ
่ งตัวเองได ้ (ต่อไปจะพยายามไม่ให ้พลาดโอกาส
การเข ้าร่วมอบรม)

