
อบต. อนิครี ี
อ. พรหมครี ีจ.นครศรธีรรมราช



“ต าบลอนิครี”ี
 ประกอบดว้ย 7 หมูบ่า้น
 มปีระชากรราว 5,000 กวา่คน  
 มพีืน้ทีป่ระมาณ 47 ตร.กม. 

ชาวบา้นสว่นใหญนั่บถอืศาสนาพทุธ จงึไดส้รา้งวดัเพือ่ประกอบพธิี
ทางศาสนา ชือ่วา่ “อนิทรครี”ี (อนิ - ทะ - ระ - คี - ร)ี ตอ่มาเป็น
ต าบลเรยีกชือ่ใหมว่า่ “อนิครี”ี (ไมม่ ี"ทร") ซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบ

ของ อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

ปี 2517 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศใหต้ าบลอนิครี ีต าบลบา้นเกาะ 
และ ต าบลพรหมโลก ยกฐานะเป็นกิง่อ าเภอพรหมครี ี



การประกอบอาชีพ แบ่งตามลกัษณะพื้ นท่ี คือ

พืน้ทีร่าบลุม่
(ม.1/5/7/2/6) บางสว่นท านา แตเ่วลา
น า้หลาก น า้มกัจะทว่มถงึสนามบนิ ฐานะ
คอ่นขา้งยากจนเพราะท านาไดแ้คปี่ละ
คร ัง้ สว่นเวลาทีไ่มไ่ดท้ านาก็จะออกไป
รบัจา้งขา้งนอก อาท ิท างานโรงงาน 

กอ่สรา้ง (รายไดเ้ฉลีย่แลว้ประมาณ 7-8
หมืน่บาท ตอ่ครวัเรอืน/ปี) 

พืน้ทีบ่นภเูขา
(ม.3/ม.4) สว่นมากท าสวน
มงัคดุ เงาะ ทเุรยีน ฐานะ

คอ่นขา้งดเีพราะท าไร ่ท าสวน
สลบักนั ชว่งผลไมย้งัไมอ่อกก็
จะออกไปรบัจา้งบา้ง แตไ่ม่

คอ่ยมาก

ภเูขา

พ้ืนท่ีราบลุ่ม



 ในครอบครวัท่ีค่อนขา้งมีฐานะยากจน พอ่แม่มกัออกไปรบัจา้ง ไม่มีเวลาดูแลลกูหลาน 

ท าใหเ้กิดเป็นช่องว่างท าใหล้กูมีเวลามัว่สุมกบัเพื่อนในทางท่ีไม่ดี หรือไม่ไดเ้รียนตอ่ 

(เด็กท่ียากจนและเสพยา ก็จะตอ้งพยายามหาเงินมาเสพยา จากผูเ้สพจงึกลายเป็น

ผูข้าย)

 พอ่แม่ผูป้กครองส่วนมากยงัปกป้องลกูหลานในทางท่ีผิด /ไม่กลา้ใหข้อ้มูล เบาะแส

ปัญหา

 ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีง่ายข้ึน ท าใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงใหเ้กิดปัญหา

ง่ายมากข้ึนกว่าในอดีต

“มองวา่สถาบนัครอบครวั มคีวามใกลช้ดิ และมอีทิธพิลตอ่
เด็ก และเยาวชนมากทีส่ดุ ”



“เศรษฐกจิดี สงัคมเดน่
เป็นต าบลทีน่า่อยู่ สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื””

 เศรษฐกจิดี หมายถงึ ประชาชนประกอบอาชพีมรีายไดเ้พยีงพอ

ตอ่การด ารงชพีตามสภาวะปัจจบุัน มเีงนิออมส าหรับการลงทนุ
และไวใ้ชจ้า่ยยามจ าเป็นฉุกเฉนิ

 สงัคมเดน่ หมายถงึ ประชาชนไดรั้บการศกึษาอยา่งเพยีงพอ
และทั่วถงึ มสีขุภาพพลานามัยทีส่มบรูณ์แข็งแรง มคีณุธรรมใน
การด ารงชวีติ

 เป็นต าบลทีน่า่อยู่ หมายถงึ มรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่
ดี สะดวกสบาย สิง่แวดลอ้มรม่รืน่ สะอาด เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

 สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื หมายถงึ การพัฒนาต าบลในทกุ ๆ ดา้น 
เพือ่ใหป้ระชาชนพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยั่งยนื



ทีผ่า่นมาเนน้ 

“น า้ไหล ไฟสวา่ง ทางสะดวก”
ท างานตามประชาคม และ งบฯ ทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั

มองวา่ปญัหาเด็กและเยาวชน ตอ้งเร ิม่แกท้ี ่
“ครอบครวั”

เพราะเป็นสถาบนัทีใ่กลช้ดิกบัเด็กมากทีส่ดุ
เด็กทีไ่ดร้บัการเลีย้งดดู ีมกีารอบรมส ัง่สอน ไดร้บั

การศกึษา ไมย่ากจน จะไมค่อ่ยสรา้งปญัหา
....

ตรงกนัขา้มกบัเด็กทีข่าดการเอาใจใสจ่ากครอบครวั
ไมไ่ดเ้รยีน ฐานะยากจน มกัตกอยูใ่นปญัหาเสีย่งตา่งๆ 

ไดม้ากกวา่ 
....

ส าหรบั อบต. ภารกจิการแกป้ญัหาเด็ก /ยาเสพตดิ เป็น
สิง่ทีย่าก “ซึง่ตนเองมแีนวคดิตอ่ยอดในหลายๆ 

กจิกรรม แตก็่ยอมรบัวา่ถา้จะไมใ่ชง้บฯ จดักจิกรรมเลย 
มนัก็ท าไมไ่ด”้

ถา้ยงัไมเ่กดิการะบวนการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง จาก
ภาคสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้ง โดยการส ัง่การของรฐับาล เพราะ

นอกจากจะไดค้วามรว่มมอืแลว้ ยงัไดง้บฯ มา
ด าเนนิการไปพรอ้มๆ กนั ซึง่เด็กทีจ่ะเป็นกลุม่เป้าหมาย 

ก็ยงัเป็นความกงัวลใจของเรา

ปลดั อบต.
ด ารง  อกัษรกาญจน์



แนวคดิการพฒันา

 หาแนวทางการแกป้ญัหา ภายใตข้อ้จ ากดัการท างานของ อบต. อาทิ
- การจัดกจิกรรมการอบรม บ าบดั ยาเสพตดิ พบวา่กลายเป็นชอ่งวา่งใหเ้กดิการรูจั้ก

เครอืขา่ยคา้ขายยาเสพตดิ จงึมกีารสนับสนุน ผลกัดนัใหเ้กดิแนวทางแกไ้ข โดย
เปลีย่นสถานทีท่ ากจิกรรมเป็นสถานทีปิ่ดในคา่ยทหาร คา่ยตชด.มากขึน้ 

- ใหค้วามส าคญักบัการตดิตามผลกจิกรรม 

 พยายามสรา้งความสมัพนัธท์ ีด่กีบัชาวบา้นและเด็กเยาวชน 
เพือ่ใหเ้กดิความไวว้างใจ บอกเลา่ปัญหาในเชงิลกึมากขึน้

 จดัพืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรม (สว่นมากเป็นลานกฬีาตา่งๆ)
เพือ่ดงึความสนใจของเด็ก ไมใ่หไ้ปมั่วสมุท ากจิกรรมไมเ่หมาะสม
และพยายามผลกัดนัใหเ้ยาวชนมศีกัยภาพทางดา้นกฬีาทีจ่ะ
สามารถไปแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ ได ้



แนวคดิการพฒันาในอนาคต

 นกัถกัทอ จะเร ิม่ออกคน้หากลุม่เด็ก เยาวชนจากชมรมตา่งๆ ของ
โรงเรยีน ในพืน้ที ่(ม.1-ม.6) มาเป็นแกนน าเยาวชนท ากจิกรรม ‘กจิกรรม
ทีเ่ด็กอยากท า’ ภายใตก้ารสนับสนุนของ อบต. และผูใ้หญใ่จดใีนชมุชน 
มาเป็นผูส้นับสนุน/พีเ่ลีย้ง

 อบต. พยายามจดัสรรงบประมาณในการพฒันา ไมใ่หซ้ า้ซอ้น 
เพราะสว่นมากกจิกรรมทีช่าวบา้น ขอใหช้ว่ยเขยีนโครงการเพือ่ของบฯ
จาก อบต. (ชาวบา้นมโีครงการทีอ่ยากท า แตเ่ขยีนโครงการไมเ่ป็น) มทีัง้
ของ รพ.สต. หมูบ่า้น ภาคประชาชน ก็จะมโีครงการในลกัษณะเดยีวกนั 
สง่มาพรอ้มๆ กนัหมด ทีผ่า่นมาจงึมโีครงการซ ้าซอ้นคอ่นขา้งมาก

**ตอ่ไป อบต.จะมีการคดักรองจากการประชาคมใหเ้หลือแค่ 2 ที่ เช่น ในส่วนที่ รพ.สต. / อสม./

หมู่บา้น/โรงเรียน ที่อยูใ่นบริเวณเดียวกนั ก็จะใหมี้โครงการพฒันาไปในรูปแบบที่สอดคลอ้งกนั อยูใ่น

ทิศทางเดียวกนั เพ่ือที่จะไดท้  าไปแบบบูรณาการ 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีนในเขตพืน้ที่ 4 แหง่
1.โรงเรยีนบา้นเกาะวทิยา      ระดบัช ัน้ ม.1-ม.6 จ านวนเด็ก  180 คน
2.โรงเรยีนวดัโทเอก ระดบัช ัน้ ป.1 - ม.3 จ านวนเด็ก  120 คน (โรงเรยีนขยายโอกาส ) 
3.โรงเรยีนวดัสากเหล็ก          ระดบัช ัน้  ป.1-ป.6 จ านวนเด็ก    60 คน
4. โรงเรยีนป่ากิว่                   ระดบัช ัน้  ป.1-ป.6 จ านวนเด็ก    40 กวา่คน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2+1 แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ)
1.ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นน ้าแคบ จ านวนเด็ก  50 คน
2. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหญา้ปลอ้ง จ านวนเด็ก 70 คน
3. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กสากเหล็ก จ านวนเด็ก 30 คน  

( PDA สนับสนุนสรา้งอาคาร+รอจัดสรรงบฯ)

** กศน.ต.อนิครี ี1 แหง่



กจิกรรมทีผ่า่นมา

 เนน้เรือ่งการสง่เสรมิพฒันาการเด็กท ัง้ 4 ดา้น 
อบต.มองวา่สามารถเนน้ไดเ้ทา่นีต้ามภารกจิ เพราะงบประมาณจ ากดั ไดรั้บการจัดสรรราย

หวัมานอ้ย (อาหารกลางวนั นม) โดยมกีารสง่ครศูนูยพั์ฒนาเด็กเล็กไปอบรม ปีละ 4-5 ครัง้ 
(สลับสบัเปลีย่นกนัไป)

 อยูใ่นชว่งการพฒันา ปรบัปรงุ พฒันาอาคาร สถานที ่ระบบการศกึษา (ใช้

งบฯ จากภาคภีายนอก คอื พดีเีอ คอ่นขา้งมาก) 

- ค านงึถงึความปลอดภัยในการใชส้ถานที ่อาคารเรยีน ศพด. ไมใ่หเ้สีย่งตอ่การเกดิ

อบุัตเิหตุ
- สว่นใหญเ่ด็กที ่ศพด. มักจะเขา้เรยีนตอ่ในโรงเรยีนประถมของอบต. (ใกล ้ๆ  หมูบ่า้น) 
มากกวา่สง่ตอ่ไปเรยีนในตัวเมอืง (ขึน้อยูท่ีฐ่านะของผูป้กครอง)

“ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก”



กจิกรรมทีผ่า่นมา

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจากสว่นกลาง) 
 กจิกรรมสกดัก ัน้ยาเสพตดิ บ าบดั ฟ้ืนฟ ูสง่ไปฝึกอาชพี (ท าไดแ้บบ

ไมต่อ่เนือ่ง ตดิเรือ่งงบฯ มงีบบ าบดั แตไ่มม่งีบฯ ฟ้ืนฟ ูท าใหป้ระสบ
ความส าเร็จในเชงิปรมิาณ ไมใ่ชเ่ชงิคณุภาพ)

 กจิกรรมกฬีาต าบล มกีารจัดการแขง่ขนัปีละ 1 ครัง้
ในชว่งฤดกูาลกฬีา เด็กจะมารวมตวัซอ้มตามลานกฬีาที ่อบต.จัดไวใ้ห ้หรอื
บรเิวณสนามโรงเรยีน มผีูใ้หญม่ารว่มซอ้มดว้ย (เงนิรางวลัชนะเลศิประมาณ 
5,000 บาท)

กจิกรรมเดน่ (ตามนโยบายฝ่ายบรหิาร อบต.)
 กจิกรรมวนัเด็ก จะเป็นงานทีม่กีารจัดประกวดแขง่ขนั มกีารละเลน่ แจก

ของ (เนน้สรา้งความบนัเทงิ) t

“เด็ก และเยาวชน”



กจิกรรมทีค่าดวา่จะจดั

 ตอ่ยอดกจิกรรมการแขง่ขนักฬีา
จากเดมิจัดปีละ 1 ครัง้ ซึง่ อบต.มองวา่คอ่นขา้งนอ้ยมาก เป็นเหตใุห ้

เด็กไมค่อ่ยมาซอ้มกฬีาเพราะมองวา่ซอ้มไปก็ไมไ่ดแ้ขง่ /รา่งกายเขาสมบรูณ์
แข็งแรงกนัอยูแ่ลว้ ตอ่ไปก็อยากจะจัดใหบ้อ่ยมากขึน้ /เขา้ไปสนับสนุน สง่เสรมิ
ใหเ้ด็กสามารถเป็นนักกฬีาอาชพี เพือ่ดงึดดูความสนใจของเด็ก และความ
ตอ่เนือ่งของกจิกรรม และลดเวลาวา่งในชว่งเย็นของเด็ก

“เด็กและเยาวชน”

เนน้ใหเ้ด็กท ากจิกรรมจากความสนใจ 
เพือ่ความตอ่เนือ่งของกจิกรรม



กจิกรรมทีค่าดวา่จะจดั

 มองหาแกนน า และจะดงึศกัยภาพเด็กจากชมรมตา่งๆ ใน
โรงเรยีน (เริม่ที ่รร.บา้นเกาะวทิยา เด็กชัน้ ม.1-ม.6) ทีม่คีวามสนใจ
อยากท ากจิกรรม ภายใตก้ารสนับสนุนของ อบต. (อาจน ามาบรูณาการ
กบังบฯ กองทนุหลกัประกนัสขุภาพ สป.สช.)

“เด็กและเยาวชน”
เนน้ใหเ้ด็กท ากจิกรรมจากความสนใจ เพือ่ความตอ่เนือ่งของกจิกรรม

“ยอมรบัตามความเป็นจรงิวา่ ทีผ่า่นมากจิกรรมทีจ่ดัสว่นใหญแ่ทบจะไมป่ระสบ
ผลส าเร็จ เพราะ กจิกรรมของเราเวลานกึจะจดัก็จดั กลุม่เป้าหมาย ถา้หากลุม่ภายใน
หมูบ่า้นไมไ่ดจ้รงิๆ ผลสดุทา้ย จ าเป็นตอ้งหากลุม่เฉพาะกจิจากโรงเรยีน ซึง่จรงิๆ ก็

ควรตอ้งเกดิจากความตอ้งการของเด็กมากกวา่”
(นายนรา  หนทูอง นกัพฒันาชุมชน)



งบประมาณโดยรวมของ อบต. ม ี20 ลา้นบาท/ปี 

• มรีายจา่ยประจ า (ภารกจิรายปี) คอ่นขา้งมาก หกัแลว้เหลอืงบประมาณส าหรับ
ใชพั้ฒนาไมถ่งึ 2-3 ลา้นบาท (รวมกบังบฯ ทีใ่ชด้แูลผูพ้กิาร ผูส้งูอาย)ุ

• โดยใชเ้ป็นงบฯ กจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชนประมาณ 2.5 – 4 แสน/ปี
(ไมถ่งึ 1% ของงบฯ ทัง้หมด)

• กจิกรรมเดน่ๆ สว่นมากเนน้กจิกรรมวันเด็ก จะใชง้บฯ 100,000– 200,000 บาท

**สว่นงบฯ ทีเ่หลอืจากภารกจิ การดแูลสวสัดกิารของคนในชุมชน 
(เหลอืปีละหลายแสน) ก็ไมส่ามารถน ามาใชท้ าอยา่งอืน่ได ้เพราะ
ตอ้งสง่คนืคลงัท ัง้หมด

งบประมาณ



ชือ่ภาคี
(ภายนอก)

กจิกรรม-โครงการทีท่ ารว่มกนั
ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/

ความสมัพนัธ์

สรส.

• หลักสตูรนักถักทอ อบรมใหค้วามรูแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่ายใน อบต.
มลูนธิสิยามกมัมา

จล

PDA
และ เชฟรอน

มอบเครือ่งออกก าลังกาย สรา้งประปา
ชมุชน ศนูยเ์ด็กเล็ก 

ท าหนา้ทีเ่ป็นกลไกลประสานงานกับภาคี
ภายนอก/สนับสนุนงบประมาณและองค์

ความรูใ้หก้บั อบต. 

เชฟรอน • จัดท าศนูยเ์ด็ก+ลานกฬีา สนับสนุนงบประมาณ

สป.สช. • กฬีาประจ าปี สนับสนุนงบประมาณดา้นสขุภาพ

ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ชือ่ภาคี
(ภายใน)

กจิกรรม-โครงการทีท่ ารว่มกนั
ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/

ความสมัพนัธ์

โรงเรยีน กฬีาประจ าปี/ปลกูป่า สง่เด็กเขา้รว่มกจิกรรมกบัทาง อบต.



นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน       

“นรา” นายนรา  หนทูอง
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน
เป็นคน ต.นาเรยีง อ.พรหมครี ีต าบลใกลเ้คยีง อบต. หา่งกนัประมาณ 
1 กม.

 ประวตักิารศกึษา
ปวส.จบวทิยาลัยเทคนคิ สาขา ชา่งยนต ์
ปรญิญาตรสีาขาเทคโนโลยเีครือ่งกล 

 การท างาน
 จบมาเป็นครจูา้งสอน (พนักงานราชการ) ประมาณ 7-8 ปี 

(วทิยาลัยเทคโนโลยแีละการตอ่เรอื นครศรธีรรมราช 1 ปี / 
วทิยาลัยการอาชพี พรหมครี ี7 ปี)

 2547 มองหาความมั่นคงในชวีติ/สทิธเิบกิ-จา่ย ในครอบครัว สอบ
บรรจตุ าแหน่งเจา้หนา้ทีพั่สด ุอบต.อนิครี ี(2 ปีกวา่)

 2549-ปัจจบุัน รับผดิชอบเกีย่วกบังานพัฒนาสงัคม สวสัดกิาร
สงัคม เด็กเยาวชน ผูส้งูอาย ุคนพกิาร และงานสาธารณะสขุ 
(ประสานกบั รพ.สต. เป็นหลัก) 

“ผมคิดว่าการมีใจรกั กบั
จติอาสา รวมถึงการมีความ

ตั้งใจในการท างานกบั

ราษฎรเป็นส่ิงส าคญั ตอ้ง

เต็มใจท า อยา่ท าเพราะมนั

เป็นหนา้ที่ ก่อนจะไดใ้จเขา 

ตอ้งใหใ้จกบัเขาก่อน”



นกัถกัทอชุมชน 
การท างานดา้นเด็ก เยาวชน
-ตอนเป็นครเูคยสง่เด็กแขง่ขันทักษะวชิาชพี แขง่รถประหยัด
เชือ้เพลงิ รวมถงึหาทนุสนับสนุนใหเ้ด็กๆ (ตดิอนัดับตน้ๆ ของ
ประเทศ)
-ตอนท างาน อบต. ไดเ้ป็นผูจั้ดงานกฬีา เขา้ไปคลกุคล ีสรา้ง
ความสมัพันธก์บัเยาวชน คอยใหก้ารสนับสนุนอปุกรณ์ รว่มฝึกซอ้ม 
จัดการแขง่ขัน และจัดงานวนัเด็ก (มกีจิกรรมหลากหลาย)

ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
ไดเ้ก็บเกีย่วแนวความคดิ การมสีว่นรว่ม ทนุทางสงัคมของ อบต. 
ไมว่า่จะเป็นเรือ่งงบประมาณ หรอืบคุคล พยายามจะเห็นชา้งท ัง้ตวั 
เห็นหมากท ัง้กระดาน น าวธิกีารทีป่ระสบความส าเร็จมาปรับใช ้
อยา่งนอ้ยใหก้จิกรรมทีจั่ดดขีึน้สกั 1 กจิกรรมกอ่น

ขอ้เสนอแนะ
จากประสบการณ์การท างาน เคยคดิวา่หลักสตูรนีจ้ะเหมอืนกบั
หลักสตูรทีเ่คยผา่นการอบรมมา อกีทัง้ใชง้บฯ เยอะ และทมี
ผูบ้รหิารจะคาดหวงั ถา้ท าไมไ่ด ้หรอืไมม่กีจิกรรมดีๆ  ออกมาจะรูส้กึ
ผดิทีใ่ชง้บฯ มาก /ผมเองจะพยายามสะทอ้นบรบิทชมุชนใหอ้าจารย์
เห็นวา่มันอาจจะแตกตา่งกบัทีเ่รยีนในหลักสตูร ความรว่มมอืก็
ตา่งกนั/ตอนนีภ้าพกจิกรรมเริม่ชดัขึน้ เริม่เห็นทศิทางในการท างาน

“
เรือ่งของเด็ก เยาวชน
เมือ่ไหรท่ีเ่ราสามารถ
ลดเวลาวา่งของเขามา
ท ากจิกรรมกบัเราได ้
ปัญหาตา่งๆ ตอ่ใหไ้ม่
หมด ก็จะลดนอ้ยลง

ไปได”้


