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จ.นครศรธีรรมราช



สภาพโดยท ัว่ไป “อบต.กลาย”

อบต.กลายแบ่งเป็น 2 โซน 

อาชีพ

จ านวนประชากร

 โซนทะเล มคีวามยาวถงึ 9 กโิลเมตรตดิกบัทะเล
ประกอบดว้ย 3 หมูบ่า้น หมู ่1 หมู ่3 และหมู ่11
 โซนเขา หมู ่2,4,5,6,7,8,9,10,12

 โซนทะเล ประกอบอาชพี ประมง 
 โซนเขา (เขาพนมไตรรัตน)์ ปลกูยางพารา 
ท าสวนผลไม ้ยางพารา ปาลม์  เลีย้งสตัว ์ฟารม์หม ู

ประชากรในพืน้ที ่ 8,000 กวา่คน 
แบง่เป็นกลุม่เด็กประมาณ พันกวา่คน 
(แรกเกดิ-17 ปี)



ปญัหาทีห่นกัใจเกีย่วกบัเด็กและเยาวชน
ปัญหาทีห่นักใจในตอนนีค้อืสถาบนัครอบครัว เพราะปัจจบุนัเล็งเห็น
เลยวา่พอ่แมไ่มไ่ดอ้ยูก่บัลกู จะอยูก่บัปู่ ยา่ตายาย หรอืวา่ใครทีว่า่ไม่
มปีู่ ยา่ตายายก็ฝากเพือ่นบา้นเลีย้ง หรอืวา่ฝากศนูยต์า่ง ๆ ทีเ่ขาฝาก
เลีย้ง   

ความคาดหวงัตอ่เด็กและเยาวชนในพืน้ที ่
อยากเด็กและเยาวชนใหเ้ขารูจ้ักคดิ กลา้แสดงออก รูจ้ักในตัวตน
ของตวัเอง รูจั้กสงัคม คอืเห็นปัญหาแลว้คดิทีจ่ะแกไ้ขไดเ้อง 
ไมต่อ้งไปพึง่ใคร เขม้แข็งดว้ยตวัเอง ถา้เขาท าตรงนี้
ไดแ้ลว้ใครก็ไมส่ามารถดงึเขาไปยุง่เกีย่วกบั
ยาเสพตดิได ้

(ใหข้อ้มูลโดยปลดันิสากร ส าเร็จเฟ่ืองฟู)



เป็นคนในพืน้ที่
• เริม่ท าการเมอืงทีก่ลายมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539-2542
ด ารงต าแหน่งเป็น ต าแหน่งกรรมการบรหิาร
• ประมาณ 2542-2547 ไดเ้ป็นนายก อบต. 
• เวน้ชว่งไปเพราะสอบตก
• กลบัมาด ารงต าแหน่งนายกอกีครัง้ ปี 2551- ปัจจบุนั

นายก อบต. ยุทธยา พิมเสน 

นโยบายในการพฒันาชุมชน 
ปัญหาที่ชาวบา้นเราเดือดรอ้นที่สุดก็คือ
โครงสรา้งพืน้ฐานทุกดา้น ถนนหนทาง น ้า
ไฟฟ้า ไล่ ๆ  กันมา ใช เ้วลาไป 3-4 ปี 
โครงสรา้งพื้นฐานความตอ้งการเริม่ลดลง
เพราะเขาไดรั้บการตอบสนองไปเยอะ 
ปัจจุบันจะหันมาสนใจเรื่องงานสวัสดกิาร
ชมุชน การศกึษา การสาธารณสขุมากกวา่



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน

อดตี
• ยาเสพตดิสว่นใหญเ่ป็น

ประเภทเฮโรอนี ผูเ้สพสว่น
ใหญเ่ป็นผูใ้หญ่

• ความอบอุน่ในครอบครัวยังมี
อยู่

• สงัคมเป็นสงัคมชนบท การ
เดนิทางล าบาก

• การศกึษา คนทีไ่มเ่รยีนตอ่ไป
ท างานหาเงนิใหก้บัครอบครัว

• ผูป้กครองท างาน ลกูหลานก็
เฝ้าบา้นเพราะตอนนัน้ไมม่รีถ

ปจัจบุนั
• การเขา้ถงึสือ่งา่ยขึน้ เด็กสบืคน้

ขัน้ตอนการท ายาเสพตดิจากสือ่
ออนไลน ์มสี ิง่ยั่วยทุ าใหเ้ด็กอยาก
รู ้อยากลอง

• พอ่แมท่ างานไมม่เีวลาวา่ง 
ครอบครัวขาดความอบอุน่ 

• การเดนิทางสะดวกท าใหเ้กดิการ
ชกัน าไดง้า่ย

• การศกึษาเด็กไมส่นใจเรยีน
หนังสอื จบมาไมท่ างาน
ทอ้งกอ่นแตง่  



นโยบายการพฒันาเด็ก-เยาวชน

จากสถานการณ์ปญัหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ ทางอบต. จงึมี
นโยบายในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ เพือ่ดงึเด็กออกจากภาวะ
เสีย่ง 

 จัดงานกฬีาขึน้ ฟตุบอล กฑีา จัดประมาณ 2 เดอืน 
 การเรยีนการสอนพเิศษในชว่งปิดภาคเรยีน ในชว่งวันเสารอ์าทติย ์เพือ่ดงึเด็กระดับ

เล็กใหเ้ขา้สูร่ะบบการศกึษา สว่นมากเป็น ป.4 – ป.6 เพราะเป็นชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ 

(ชว่งปิดเทอมเราจะใหเ้รยีนพเิศษ จันทร-์ศกุร ์เด็กจะมเีวลาวา่งเสารอ์าทติยอ์กี
สองวนั จับมาหดักฬีาฟตุบอล เพือ่ใหเ้ด็กใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์)

โครงการทีจั่ดท าขึน้สว่นใหญ ่จะมองจากปัญหากอ่น เชน่ ท าไมเด็กถงึตดิยา
เสพตดิเยอะขึน้ ท าไมเด็กนักเรยีนของเราไปสอบแขง่ขนัทีอ่ืน่ถงึสูเ้ขาไมไ่ด ้แลว้
ก็มาน่ังวเิคราะหปั์ญหา ท าโครงการขึน้มาเพือ่แกปั้ญหาเหลา่นัน้ 



กจิกรรมทีผ่า่นมา
งานกฬีา

 ระยะเวลาในการจดักจิกรรม 2 เดอืน (ชว่ง พฤษภา – กรกฎาคม 
ของทกุปี) 

 งบประมาณในการจดักจิกรรม ประมาณ 100,000 บาท/ปี (อบต.)

 กลุม่เป้าหมาย ตัง้แตเ่ด็ก – ผูใ้หญ่

 รปูแบบกจิกรรม แขง่ขนักฬีาประเภท ฟตุบอล กรฑีา 

 วตัถปุระสงคข์องการจดักจิกรรม เพือ่ดงึเด็กทีม่เีวลาวา่งชว่งปิด
เทอม มารว่มกจิกรรม ใหเ้ขาไมไ่ปมั่วสมุกบัยาเสพตดิ

 ผลทีเ่กดิขึน้ ดงึเด็กออกมาไดส้ว่นหนึง่ เด็กสนใจกฬีามากขึน้



กจิกรรมทีผ่า่นมา

สอนพเิศษ
ทีม่า เกดิจากโรงเรยีนในสงักดั สพฐ. ไมม่คีวามพรอ้มดา้น
วชิาการ ครจูบอกีดา้นหนึง่ใหไ้ปสอนอกีดา้นหนึง่ ประกอบกบั
ตอ้งการเตรยีมความพรอ้มในการสอบ ONET ใหก้บัเยาวชน
ดว้ย
 งบประมาณ 500,000 บาท (คา่ตอบแทนบคุลากร 400,000 บาท)
 จ านวนเด็กทีเ่ขา้รว่ม 150 คน 
 ข ัน้ตอนการด าเนนิการ

- เปิดรับสมัครนักเรยีนทีส่นใจ จับมาแบง่กลุม่ 

- คดัครทูีเ่ดน่ในแตล่ะสาขาวชิานัน้ ๆ เขา้มาสอนพเิศษใหแ้กเ่ด็กทีส่นใจ

 ระยะเวลา จัดมาแลว้ 2-3 ปี 
 ผลทีเ่กดิ เด็กนักเรยีนมผีลการสอบทีด่ขี ึน้
 สถานที ่โรงเรยีนในสงักดั



สภาเด็กและเยาวชน (กอ่ต ัง้มาแลว้ 5 ปี)

 สภาเด็กและเยาวชนจบัมอืรว่มกบัภาคภีายนอก PDA (ยวุ
ทศันเ์ยาวชน)

แตง่ตัง้สภาเล็ก ๆ ขึน้มาตามของ พมจ. แลว้เสนอโครงการไปที ่พมจ. 
ตอนนีไ้ดร้ะดมความคดิและท าเป็นแผนออกมาแลว้ระยะเวลาสามปีนีเ้ขาจะ
ด าเนนิโครงการอะไรตอ่เนือ่ง หลายโครงการ 3 ปีเลย ขึน้อยูก่บัมตขิองเขาวา่จะ
เลอืกท าโครงการอะไร 
 กจิกรรมทีท่ ามาแลว้ การออกพืน้ทีไ่ปพัฒนาศนูยเ์ด็ก ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ในเขตพืน้ที ่ปลกูตน้ไม ้ชว่ยซอ่มแซม ท าความสะอาด ท าสือ่ 
 งบประมาณ ไดจ้าก พมจ.  อบต.มสีว่นในการสมทบงบประมาณ 

(ขึน้อยูก่บัเนือ้งานของกจิกรรม ประมาณ 10,000-30,000 บาท)

(เด็กบางคนทีเ่ป็นกลุม่ยวุทัศน ์ก็จะเป็นสมาชกิของสภาเด็กดว้ยบางคน แต่
ถา้ใชช้ือ่ของหน่วยงาน คอื สภาเด็กและเยาวชนต าบลกลาย)

** ปลดัมองวา่ สภาเด็กฯ ยังไมม่คีวามเขม้แข็งเทา่ทีค่วร เพราะสมาชกิสว่น
ใหญต่อ้งไปเรยีนตอ่ทีอ่ืน่ ท าใหก้ารด าเนนิกจิกรรมไมต่อ่เนือ่ง  



สภาเด็กและเยาวชน (ตอ่)

 สภาเด็กและเยาวชน
 จดักจิกรรมเยีย่มบา้นผูส้งูอาย ุ/ ผูด้อ้ยโอกาส 
 ภาคี

o อผส. (อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย)ุ  เป็นพีเ่ล ีย้งใหก้บัเด็กเวลา
ลงพืน้ที ่

o พมจ. สนบัสนนุงบประมาณ 
o รพสต. บรูณาการเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพ

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้ด็กทราบถงึจ านวนผูด้อ้ยโอกาส และ
ผูส้งูอายใุนพืน้ที ่ ใหเ้ขาตอ่ยอดกบั อผส.ในรุน่ถดัไป และสรา้งจติ
สาธารณใหก้บัเด็ก 

(อผส.ในเครอืขา่ยประมาณ 20 กวา่คนทีท่ างาน โดยการท างานจะแยก
ออกมาเป็นโซนวา่ 20 คนแบง่พืน้ทีร่บัผดิชอบชดัเจน )



โครงการที่ผ่านมา

เพราะมองเห็นวา่จดุออ่นของพืน้ทีค่อืสถาบนัครอบครัว อบต.จงึมนีโยบายทีจ่ะ
กลบัไปสรา้งตวัสถาบนัขึน้มาใหม ่โดยมกีารจัดตัง้ “ศนูยพ์ฒันาครอบครวั
ระดบัต าบล” ขึน้ 

 คณะท างาน ประกอบดว้ย 
รพสต.( ดแูลเรือ่งสขุภาพ)
พมจ. (ดแูลเรือ่งงบประมาณ) (องคค์วามรูส้นับสนุนการสรา้งอาชพีใหก้บัพอ่

แม)่
ตวัแทนชุมชน ผา่นการคดัเลอืกจากการประชาคม

** คณะท างานนีม้รีะเบยีบรองรบัอยู่ ขณะนีก้ าลงัขบัเคลือ่นขยาย
เครอืขา่ย

ปัจจบุนัมสีมาชกิครอบครัวทีเ่คยเขา้รว่มโครงการแลว้ 100 ครัวเรอืน 

ศนูยพ์ฒันาครอบครวัดเีดน่ จาก ส านกังานกจิการสตรี ไดง้บมาจดัท า
โครงการเฝ้าระวงัเกีย่วกบัคุม้ครองเด็ก ไดง้บมา 30,000 บาท มแีบบ
ส ารวจใหผู้น้ าชุมชนลงไปส ารวจขอ้มลู กลุม่เป้าหมายเป็นเด็ก 0-17 ปี 
(CPMS) เป็นเงือ่นไขมาเลยวา่ตอ้งท าโครงการนี ้



ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนในพื้นที่

โรงเรยีนในเขตพืน้ที ่5 แหง่
1.โรงเรยีนปากดวด    ระดับ อนุบาล-ประถม 6  จ านวนเด็ก 50-60 คน
2 โรงเรยีนบา้นบอ่กดู ระดับ อนุบาล-ประถม 6   จ านวนเด็ก 80 คน
3. โรงเรยีนวดัเขาพนมไตรรัตน ์ ระดับ อนุบาล-ประถม 6  จ านวนเด็ก 30 คน
4. โรงเรยีนวดัดอนไคร ระดับ อนุบาล-มัธยม 3    จ านวนเด็ก 100 คน
5. โรงเรยีนพังปลงิ                   ระดับ อนุบาล-มัธยม 3 จ านวนเด็ก 200 -300 คน

ลกัษณะความสมัพนัธ ์: ครใูหค้วามรว่มมอืทกุคร ัง้ทีม่กีารประสานงาน ซึง่สว่น
ใหญจ่ะประสานงานโดยตรงกบัผูบ้รหิาร 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  3 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)
1.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.กลาย      (จ านวนเด็ก 60-70 คน)
2.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บา้นปากดวด   (จ านวนเด็ก 60-70 คน)
3.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก บา้นดอนไคร (จ านวนเด็ก 30 คน) (ก าลงักอ่สรา้ง อาศยั
อาคารเรยีนของโรงเรยีนวดัดอนไคร)

ลกัษณะความสมัพนัธ ์: ศนูยเ์ด็กเล็กอยูใ่นสงักดัของ อบต.อยูแ่ลว้ ดงันัน้การ
สัง่การอยูท่ีท่า่นนายกฯครศูนูยเ์ด็กเล็กใหค้วามรว่มมอืด ี



ภาคกีารท างานดา้นเด็ก/เยาวชน 
ภายนอก

ชือ่ภาคี กจิกรรม-โครงการทีท่ ารว่มกนั ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/
ความสมัพนัธ์

พมจ.

กองทนุ
คุม้ครองเด็ก

• สภาเด็กและเยาวชนต าบลกลาย
- เยีย่มบา้นผูส้งูอายุ
- ออกพืน้ทีพั่ฒนาศนูยเ์ด็กเล็ก

• ศนูยพั์ฒนาครอบครัวระดับต าบล

• โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจเยาวชน
รุน่ใหมรั่กนวลสงวนตัว

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรม 

สนับสนุนงบประมาณ / องคค์วามรูเ้รือ่งการ
ประกอบอาชพี

สนับสนุนงบประมาณ (30,000)

PDA • สภาเด็กจับมอืกบั PDA ท ากจิกรรมรว่มกนัในการจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 
เพือ่ชมุชน

ส านกักจิการ
สตรี

• ศนูยพั์ฒนาครอบครัวฯ ใหร้างวลัแกศ่นูยพั์ฒนา/มอบเงนิสนับสนุน
ท าโครงการ (30,000)

กองทนุ
สวสัดกิาร
สงัคม

• โครงการเยาวชนตน้กลา้อาสาพัฒนา
ต าบลกลาย

สนับสนุนงบประมาณจัดกจิกรรม 20,000 
บาท 



ชือ่ภาคี กจิกรรม-โครงการทีท่ ารว่มกนั ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/
ความสมัพนัธ์

โรงเรยีน • งานกฬีา
• สอนพเิศษชว่งปิดภาคเรยีน
• เยาวชนตน้กลา้ฯ
• กา้วยา่งอยา่งาเขา้ใจฯ

เอือ้เฟ้ือสถานที ่/พาเด็กเขา้รว่มกจิกรรม
แตล่ะโครงการ

อสผ.
(อาสาสมคัร
ดแูลสงูอาย)ุ

• เยีย่มบา้นผูส้งูอาย/ุผูด้อ้ยโอกาส เป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัสภาเด็กเวลาลงพืน้ที ่

รพ.สต. • เยีย่มบา้นผูส้งูอาย/ุผูด้อ้ยโอกาส
• ศนูยพั์ฒนาครอบครัว

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งหลักประกนัสขุภาพ
รว่มเป็นคณะกรรมการในโครงการ ดแูล

เรือ่งสขุภาพ

ภาคกีารท างานดา้นเด็ก/เยาวชน 
ภายใน



ท่ีมาของการส่งนกัถกัทอเขา้ร่วมหลกัสูตรนักถกัทอ

 ประเด็นแรกสะดดุทีช่ ือ่ เพราะบรบิทของสงัคมมคีวาม
หลากหลาย ทัง้เรือ่งของศาสนา บรบิทของพืน้ที ่การประกอบ
อาชพี ทัง้ 12 หมูบ่า้นมคีวามแตกตา่งกนัพอสมควร ชือ่ถกัทอ
ชุมชน ก็เหมอืนกบัการจบัเอาอะไรทีห่ลากหลายมาท าให้
มนัถกัทอใหเ้ป็นเนือ้เดยีวกนั

 ประเด็นทีส่องคอืความคาดหวงั อยา่งทีผ่มบอกวา่งานดา้นอืน่ ๆ 
เริม่โครงการถกัทอชมุชนลงมาเมือ่ 6-7 ปีทีแ่ลว้ บางทชีาวบา้น
ไมไ่ดรู้ส้กึคลอ้ยตามดว้ย เพราะวา่เขาตอ้งการอยา่งอืน่ แตว่นันี้
ชาวบา้นเร ิม่รูส้กึวา่สว่นอืน่เขาเต็มพอสมควร เราก็เลย
อยากจะใสต่รงนีล้งไปใหเ้ขา



นกัถกัทอชุมชน (1/1)
ชือ่ ส ารอง ขนุพพัิฒน ์  ชือ่เลน่ แหวว
ต าแหน่ง : เจา้พนักงานธรุการ 
เป็น คณะท างานของศูนยพ์ฒันาครอบครวัของต าบลกลาย

จบการศกึษา ม.6 (กศน.) ท างานเกีย่วกบัชมุชนมาโดยตลอด 
เป็นคนจังหวัดนครศรธีรรมราช  
แตง่งานมคีรอบครัวกบัคนใน ต.กลาย 
ยา้ยมาอยูท่ี ่ต.กลาย ประมาณ 30 ปี

ท่ีมาของการท างานร่วมกบั อบต. 

มโีครงการตน้กลา้ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ นายก อบต. สง่ไปอบรม
และมาท างานใน อบต. จา้งเป็นเดอืน ๆ 1 ปี  เป็นสญัญาจา้ง ไมไ่ดท้ า
สญัญากบั อบต. แตเ่ป็นโครงการของ สสส.ในตอนนัน้ แลว้ก็มาท า
โครงการตน้กลา้อาชพี แลว้ก็ท าตอ่เนือ่งมาเรือ่ย ๆ ประมาณ 5 ปีแลว้ 



นกัถกัทอชุมชน (1/1)

มแีนวคดิน าเสนอโครงการ ท าสวสัดกิารใหก้บั
ชาวบา้น เกดิ แก ่เจ็บ ตาย นายกฯเล็งเห็นวา่น่าจะมี
ความส าคญั สนับสนุนใหท้ า ตอนนีท้ ามาประมาณ 5 ปี
แลว้ จา่ยสวสัดกิารเกีย่วกบันอนโรงพยาบาล เกดิ แก ่
เจ็บ ตาย  ยอดตอนนีม้ ี5 ลา้นบาท ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึ

ปัจจบุนั รายไดม้าจาก : สมาชกิ /เชฟรอน /
อบต.

บทบาทหนา้ท่ี

ดแูลครอบครัวทีม่ปัีญหาความรนุแรงในครอบครัว ท าโครงการเกีย่วกบัเด็กและ
เยาวชน จะไปชว่ยกบั อบต.ทกุครัง้ทีม่โีครงการเกีย่วกบัเด็กและเยาวชนและก็
สถาบนัครอบครัว

ลงชมุชนก็ชว่ยเป็นพีเ่ลีย้ง ไปใหข้อ้มลูเกีย่วกบัครอบครัวทีม่ปัีญหา จะดแูลทกุ
ดา้นไมว่า่เด็กดอ้ยโอกาส ปัญหายาเสพตดิ ทอ้งกอ่นวยัอนัควร ทกุโครงการที่
ท าอยู่



นกัถกัทอชุมชน (1/1.)

การท างานดา้นเด็กและเยาวชน

โครงการเยาวชนตน้กลา้อาสาพฒันาต าบลกลาย
 งบประมาณ ไดจ้ากกองทนุสวสัดกิารสงัคม 20,000บาท และอบต.สมทบ 

3,000 บาท 

 ลกัษณะกจิกรรม ด าเนนิการ 2 วนั วนัแรกใหค้วามรูเ้ป็นกจิกรรม
ภาคปฏบิตั ิใหเ้ด็กรูจั้กคดิแกปั้ญหา โดยการใชก้จิกรรม มกีารเลน่เกมให ้
เด็กรูส้กึวา่สามารถแกปั้ญหาได ้แลว้มาถอดบทเรยีน ความคดิของเด็กที่
อยากพัฒนาต าบลกลาย ใหเ้ด็กออกมาน าเสนอ ชมุชนในฝันของเด็กเป็น
อยา่งไร 

 กลุม่เป้าหมาย ป.4 - ม.3 จ านวน 100 คน โซนหมู ่1 หมู ่3 หมู ่11 

 ผลทีเ่กดิ เด็กมคีวามกลา้มากขึน้หลงัจากจัดกจิกรรม กลา้ทีจ่ะยกมอืตอบ
ค าถาม



นกัถกัทอชุมชน
การท างานดา้นเด็กและเยาวชน

 โครงการกา้วยา่งอยา่งเขา้ใจเยาวชนรุน่ใหมร่กันวลสงวน
ตวั ของกองทนุคุม้ครองเด็ก งบประมาณอยูท่ี ่30,000 บาท 
อยูใ่นเครอืของ พมจ.

 รปูแบบกจิกรรม  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสขุภาพจติวยัรุน่ โรคเอดส ์
รักอยา่งไรไมใ่หเ้สีย่ง ใหเ้ด็กมภีมูคิุม้กนัป้องกนัตวัเอง 

 ระยะเวลาในการจดั  2 วนั มกีจิกรรมการแลกน ้า เป็นการบอกวา่
เด็ก ท าอยา่งนีแ้ลว้จะเกดิอะไรกบัตวัเอง ผลกระทบ มกีารยกเคส
ตวัอยา่งขึน้มาใหเ้ด็กด ู

 ภาค ีโรงเรยีน ศนูยพ์ัฒนาครอบครัว รพ.สต. ก็มสีมาชกิ อบต. ให ้
ความรว่มมอืมาเป็นพธิกีร

หลงัจากจบกจิกรรมมกีารแจกแบบสอบถาม แบบส ารวจความพงึ
พอใจ 



นกัถกัทอชุมชน
ทีม่า/ความรูส้กึทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ตอนแรกคอืนายกบงัคบั ไมรู่เ้รือ่งมากอ่น รูต้อนเชา้บอกวา่ใหไ้ปโครงการนี ้พอไปแลว้ก็
ชอบ ตอนแรกตืน่เตน้ เราไมม่คีวามรูอ้ะไรเลย พอไปท าก็เขา้ใจเรือ่ย ๆ เราเคยมี
ประสบการณ์ในงานดา้นนีม้าแลว้ ก็เลยล าดบัไดง้า่ยขึน้ 

สิง่ทีไ่ดจ้ากการเขา้รว่มโครงการ

ไดน้ าความรูม้าพัฒนาชมุชน กอ่นไปอบรมเรามคีวามรูแ้คพ่ืน้ฐาน พอไปรว่มท ากบั
โครงการนี ้ไดรู้ข้ัน้ตอนถงึการท างานทีเ่ขา้กบัพอ่แมแ่ละเยาวชนมากขึน้ ไปพดูคยุกบัเขา
จะเริม่ตน้อยา่งไร เมือ่กอ่นไมก่ลา้พดูกบัเขา พดูอยา่งไรจะใหเ้ขายอมรับ แตม่าตอนนีค้อื
เรามวีธิกีารพดูมากขึน้ วา่พดูลกัษณะนีเ้ขาจะยอมรับในค าพดูของเรา 

“กอ่นหนา้เราท ากจิกรรมแลว้ใหเ้ด็กมาถอดบทเรยีน เราจะไมรู่เ้ลยในตอนนัน้ เราท าแค่
สนุก ๆ อยากใหเ้ด็กไมเ่ครยีดกบัโครงการ แตพ่อไปโครงการนี ้พอเรามาท าสนัทนา
การใหเ้ด็ก สนัทนาการมันจะสอดคลอ้งกับความรูไ้ปดว้ย อธบิายเด็กไดเ้ขา้ใจดว้ยวา่

สนัทนาการเมือ่ครูม่คีวามรูแ้บบนัน้ ๆ ทัง้สนุกและไดค้วามรู”้



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่: นายสาแหล้ ใบระหมาน ชือ่เลน่: บงัแหละ
ต าแหนง่: รองนายก อบต. (เป็นคน ในพืน้ที ่ม.1 พังปรงิ)
บทบาทการท างาน : ดแูลการศกึษา ศาสนาอสิลาม กลุม่อาชพี
ประมง โซนทะเล (3 หมูบ่า้น) เชฟรอนรว่มกบัPDA เปิดกลุม่ประมง
อนุรักษ์ชายฝ่ัง บา้นปากดวด บา้นพังปรงิ บา้นในไร ่บา้นบางสาร 
 ประวตักิารศกึษา
จบปวส. ราชมงคลตราด ชา่งไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์

ป.ตร ีมรภ. นครศรฯี สาขาชา่งไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส์

 ประวตักิารท างาน
เป็น อ.จา้งสอน นครอาชวีศกึษา นครศรฯี (แผนกชา่งไฟฟ้า
อเิล็กทรอนกิส)์
อ.จา้งสอนวทิยาลัยเทคนคิ สชิล นครศรฯี ท าอยูป่ระมาณ 5 ปี
เริม่เขา้สูเ่สน้ทางการเมอืง ประมาณปี47 เพราะอยากเปลีย่น
ประสบการณ์ –ปัจจบุันเขา้สูก่ารเมอืงทีอ่บต.กลาย รวม 4 สมัย 
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
กลุม่เยาวชนเขา้ถงึหมูบ่า้นโซนทะเล แทบทกุครัวเรอืนในนามของ
ต าแหน่ง ญาตพิีน่อ้ง เพราะเป็นคนในพืน้ที ่
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
การเขา้ถงึเยาวชนแตล่ะหมูบ่า้น ผูใ้หญใ่จดทีีนั่กถักทอไปประสาน 
ความใกลช้ดิเขามคีวามเกรงใจและสามารถเขา้ถงึไดม้ากกวา่โดย
ใชต้ าแหน่งของเราเขา้ใหถ้งึเด็ก เป็นคนปทูางใหนั้กถักทอทีเ่หลอื
เขา้ถงึไดง้า่ยขึน้

“อยากลบัมาดูแลชุมชน
บา้นเกิด อยากใหเ้ด็กและ

เยาวชนรกัษาความเป็น

ชุมชน อยากเห็นความ

เจริญของเด็กท่ีตามโลกทนั 

แต่ก็ตอ้งรกัษาประเพณีไว”้



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : นางสาวลดัดาวลัย ์ทองข า ชือ่เลน่: กุง้
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยนักพัฒนาชมุชน (เป็นคนต าบลทา่ขึน้)
บทบาทการท างาน : งานสงเคราะห/์ดแูลสวสัดกิารผูพ้กิาร 
ผูส้งูอาย ุเด็กและเยาวชน สตร ี/ประสานงานกบัโรงเรยีน ชมุชน
กจิกรรม
 ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาตร ีจาก ม.รามฯ คณะเศรษฐศาสตรส์าขาการเงนิ

 ประวตักิารท างาน
ท างานทีก่ทม. บรษัิทตรวจสอบบญัช ี(เอกชน) ประมาณ 6 เดอืน กลบับา้น
มาวา่งงานครึง่ปี ไปสอบที ่อบต.กลาย ไดต้ าแหน่ง ผูช้ว่ยจัดเก็บ  ประมาณ 1 
ปี สอบเป็นผูช้ว่ยนักพัฒฯ ปี 52 (5ปี)

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ปัจจบุนัเริม่มปีระสบการณ์ดา้นการจัดกจิกรรมเด็กเยาวงชน พบปัญหาความไม่
ตอ่เนือ่งของกจิกรรม เพราะกลุม่เป้าหมายขาดชว่ง ปัจจบุนัเริม่ตัง้กลุม่ชมรม 
“สภาเด็กและเยาวชน” รุน่ที2่ รวมถงึท างานประสานกบัผูน้ าชมุชนใหช้ว่ยมี
สว่นรว่มในแตล่ะกจิกรรมไดม้ากขึน้ เพราะชมุชนรูข้อ้มลูเด็กและเยาวชน
คอ่นขา้งดอียูแ่ลว้ ท าใหก้ารท ากจิกรรมประสบความส าเร็จมากขึน้ มสีว่นรว่ม
มากขึน้

กจิกรรมเดน่ : โครงการกนิ กอด เลน่ เลา่มาจากศนูยพ์ฒันาครอบครัวใน
ชมุชน เชือ่มความส าพันธร์ะหวา่งเด็กและผูป้กครอง กลุม่เป้าหมาย ใน
ศนูยเ์ด็กเล็ก และเด็ก 8-9 ขวบ
(นกัถกัทอยงัมองวา่โครงการด ีแตไ่มม่คีวามตอ่เนือ่ง)

“ฝนัอยากใหเ้ด็กๆ หนัมา
รกัชุมชนมากข้ึน เพราะว่า

ชุมชนเปล่ียนแปลง เด็กกบั

ชุมชนห่างกนัจากปัจจยั

หลายอยา่ง โดยเฉพาะ

ครอบครวัมีช่องว่างมากข้ึน 

เกิดปัญหามากข้ึน”



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : นางสาวลดัดาวลัย ์ทองข า ชือ่เลน่: กุง้
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยนักพัฒนาชมุชน (เป็นคนต าบลทา่ขึน้)

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
-พัฒนาตวัเองไดม้ากขึน้ ในการการพดู 
-อยากท ากจิกรรมเด็กและเยาวชน จากความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
อบรม เพือ่สรา้งเด็กใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลงของเด็กและ
เยาวชนชดัเจนมากขึน้ 
ขอ้เสนอแนะ 
-มเีวลาเยอะกวา่นี ้มกีารนเิทศตดิตามงานสม า่เสมอ ตอ่เนือ่ง 

“ถา้เราจดักจิกรรมทีม่ที ัง้เด็กโตและเด็กเล็ก เด็กโตก็จะชว่ยๆ นอ้ง เด็กก็มี
ความสมัพนัธท์ ีด่รีะหวา่งกนั และมพีฒันาการทีด่มีากขึน้”


