
อบต. สระแกว้ 
อ. ทา่ศาลา จ.นครศรธีรรมราช 



   ต าบลสระแกว้ มทีีม่าจากเรือ่งเลา่มาจากก านันหรอืคนในพืน้ทีรุ่น่เกา่วา่ ชว่งการยก
ทัพมาปราบเจา้พระยานคร มาถงึบรเิวณนีเ้ป็นแมน่ ้าทีส่วยและกวา้งมาก ก็เลยพักคา้ง
แรมรอทัพอยูต่รงนี ้และไดข้ดุสระบรเิวณวดัสระแกว้ในปัจจบุนัเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่น ้า เจอ
ลกูแกว้ใหญท่ีเ่ขาใชเ้ป็นทุน่ ตอ่มาจงึเรยีกพืน้ทีน่ีว้า่ ‘สระแกว้’ 
ปี พ.ศ.2354 (สมัยรัชการที ่2) เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ อ าเภอกลาย 
ปี พ.ศ.2450 (สมัยรัชการที ่5) มกีารตรา พรบ.การปกครองทอ้งถิน่ขึน้ใหม ่ไดแ้ยกการ
ปกครองจากสว่นอ าเภอมาเป็นสว่นต าบลจนปัจจบุนั 



อบต.สระแกว้  
  อยูห่า่งจากอ าเภอทา่ศาลาไปทศิเหนอืประมาณ 13 กโิลเมตร มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นที่
ราบลุม่เชงิเขา โดยมคีลองกลายไหลผ่า่นตลอดแนวทางทศิเหนอื สภาพพืน้ทีจ่งึเหมาะ
ส าหรับการท าการเกษตร ราษฎรสว่นใหญจ่งึมอีาชพีท าการเกษตรโดยการปลกูไมผ้ล เชน่ 
ทเุรยีน มังคดุ ลองกอง ยางพารา ฯลฯ จงึท าใหฐ้านะทางเศรษฐกจิของราษฎรมฐีานะ
คอ่นขา้งด ี70,000 กวา่บาท/คน/ปี (เมือ่กอ่นอยูอ่นัดบัตน้ๆ ของ อ.ทา่ศาลา แตปั่จจบุนัม ี
ต.ตลิง่ชนัแซงไปแลว้ ) 
 ทศิเหนอื จด ต าบลกลาย ต าบลตลิง่ชนั โดยมคีลองกลายขัน้เขตแดน 
 ทศิใต ้จด ต าบลทา่ขึน้ 
 ทศิตะวนัออก จดอา่วไทย 
 ทศิตะวนัตก จด ต าบลกะหรอ ต าบลนบพติ า กิง่อ าเภอนบพติ า 



ขนาดพื้ นท่ี 39.69 ตร.กม. / ประชากรโดยรวม 8,989 คน มีวดัทั้งหมด 7 แหง่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

เป็นหลกั (มีอิสลาม 9-10 คน) มี11 หมูบ่า้นซ่ึงอยูใ่นเขต อบต. ไดแ้ก ่

          หมูท่ี่ 1 บา้นชุมโลง      หมูท่ี่ 2 บา้นน ้าตก   หมูท่ี่ 3 บา้นเราะ        หมูท่ี่ 4 บา้นโคกตะเคียน 

          หมูท่ี่ 5 บา้นสระแกว้    หมูท่ี่ 6 บา้นนากุน     หมูท่ี่ 7 บา้นศาลาสามหลงั    หมูท่ี่ 8 บา้นอินทนิน 

          หมูท่ี่9 บา้นหวัค ู          หมูท่ี่10 บา้นกาพระ   หมูท่ี่11 บา้นในญาติ 



ปลดั อบต.  
นายไชยสทิธิ ์เทพทอง 
ด ารงต าแหน่งมาตัง้แตปี่ 2539 
ไมใ่ชค่นในพืน้ที ่ 

“ชคูนดใีหเ้ป็นตวัอยา่ง เป็นคนสว่นมากใน
สงัคม” 

กรณี เด็กเยาวชน ก็ตอ้งท าใหเ้ขารูจั้ก
บทบาทหนา้ทีข่องตวัเอง รูว้า่ส ิง่ไหนด ี/ไมด่ ี

เป็นตวัอยา่งใหก้บัเพือ่น และคนใน
ครอบครัว” 

(เมือ่ใดทีรั่ฐบาลแกปั้ญหาเรือ่งยาเสพตดิได ้
เด็กเยาวชนก็จะเป็นคนด ี... เมือ่ครอบครัว

เขม้เข็งปัญหาก็จะไมเ่กดิ) 

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
หวงัวา่นักถักทอฯ จะสามารถน าทฤษฎทีี่
เรยีน มาปฏบิตัจิรงิได ้(ไมใ่ชไ่ดแ้ตท่ฤษฎี
มา) ส าหรับแกปั้ญหา/สรา้งเกราะคุม้กนัให ้

ชมุชน หรอืคนพืน้ทีไ่ด ้ 



 ผูป้กครอง/กลุม่พอ่แมม่ฐีานะ สว่นใหญม่คีา่นยิมสง่ลกูหลานออกไป
เรยีนนอกพืน้ที ่ยา้ยไปเรยีนในเมอืง (โรงเรยีนปทมุมานุกลู อ.ทา่ศาลา) 
เด็กช ัน้ประถมสว่นหนึง่ (โดยเฉพาะกบัโรงเรยีนบา้นชุมโลง) เร ิม่จาก
ครสูง่ลกูตนเองไปเรยีนนอกพืน้ที ่และผูป้กครองก็ทยอยพาลกูไปบา้ง 
(แนวโนม้มากขึน้เร ือ่ยๆ)  

*ครไูมป่รบัพฤตกิรรม ผูป้กครองก็อยากใหล้กูตนเองไดค้วามรู ้
เหมอืนกบัลกูคร ู
 ระบบการเรยีนการสอนเชงิวชิาการในบางโรงเรยีน ยงัไมม่ ี

ประสทิธภิาพ/ความเขม้ขน้มากพอ อกีท ัง้คร ู/ ผูบ้รหิารโรงเรยีนไมใ่ส่

ใจเด็ก ไมม่คีวามทุม่เท  
*ยงัมโีรงเรยีนชุมชนวดัสระแกว้ และโรงเรยีนวดันากนุ ทีเ่ดน่ดา้นวชิาการ
มาก ลงขา่วนสพ. เพราะเด็กสามารถสอบแขง่ขนั O-Net คณิตศาสตร ์ได้
เป็นอนัดบัที ่1 ของเขตการศกึษาที4่ สว่นส าคญัเพราะเด็กเหลา่นีม้ ี
ครผููส้อนทีทุ่ม่เท ท ัง้เวลาและการเรยีนการสอนทีด่ใีหเ้ด็ก 

“ปญัหาเด็กออกนอกพืน้ที ่เพราะคณุภาพการศกึษาแตล่ะโรงเรยีนตา่งกนั” 



 เด็กนกัเรยีนเร ิม่ออกจากการศกึษาในระบบ เพราะเรยีนไมจ่บช ัน้ ม.ตน้  
และมาอยูน่อกระบบมากขึน้ (นบัจากปี 2539)  
สาเหตเุกดิจากหลายปจัจยั อาท ิ
- เด็กมพีฤตกิรรมเบีย่งเบน คบเพือ่นเกเร พากนัไปม ัว่สมุเสพยา(น า้ทอ่ม) 
      *ปจัจบุนัปกครอง ต ารวจ ก าลงัโคน่ตน้กระทอ่มเกอืบหมดในพืน้ทีแ่ลว้ 
แตเ่ด็กก็ไปหาอยา่งอืน่มาเสพกนัอกี 
     *อา้งองิขอ้มลูปญัหาจากฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะศนูยป้์องกนัและ
ปราบปรามยาเสพตดิระดบัอ าเภอ (เวลามาต ัง้ดา่น /สุม่ตรวจ) 
-  สถาบนัครอบครวัออ่นแอ ไมม่คีวามรกั ความอบอุน่ใหแ้กก่นั 
 (พอ่แมมุ่ง่ท างาน ลกูก็มุง่จะตามเพือ่น ไมเ่ชือ่ฟังพอ่แม)่ 

*ปัญหาทอ้งกอ่นวัย ไมค่อ่ยม ีเพราะต าบลไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตชมุชนเมอืง 

“เด็กออกนอกระบบเป็นความเสีย่งจะกอ่ใหเ้กดิปญัหาตา่งๆ ตามมา” 



แนวคิดการพฒันา 

 พยายามสรา้งฐานครอบครวัใหอ้บอุน่ เพือ่เด็กจะไดร้บัการ
อบรมเลีย้งด ูไปในทางทีถ่กูตอ้ง จากการจดักจิกรรมรปูแบบ
การมสีว่นรว่มท ัง้ครอบครวัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 

 พยายามท าใหชุ้มชนมคีนดมีากขึน้ เนน้ในกระบวนการอบรม 
เชงิการป้องกนั และจะเผยแพรผ่ลความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ใน
ชุมชน เพือ่สรา้งความเขา้ใจแนวทางการพฒันาของ อบต.ให้
มากขึน้ 
 

 คน้หาแกนน าเยาวชนทีม่ศีกัยภาพ และจดัต ัง้สภาเด็กและ
เยาวชน ทีส่ามารถคดิ ท ากจิกรรมเองได ้สรา้งสรรค ์และมี
ความตอ่เนือ่ง 

 



กจิกรรมทีผ่า่นมา 

กจิกรรมตอ่เนือ่ง (แผนจากสว่นกลาง แตเ่นน้ใหค้วามรู ้และสรา้ง
ความสมัพนัธใ์นครอบครวั) 
 
 กจิกรรมสกดัก ัน้ยาเสพตดิ (เนน้การป้องกนั) 

เนน้พาเยาวชนไปอบรมนอกสถานที ่ใชศ้นูยร์บพเิศษสชิลเป็นคา่ยทหาร ตอ่ยอดกบั
โครงการครอบครวัอบอุน่ (สงัคมปลอดภัย สขุใจทัง้ครอบครัว) คอืโครงการพา
ครอบครัว พอ่ แม ่ลกูในวัยรุน่ 5-10 ครอบครัว/ปี ไปเขา้คา่ยรว่มกนั พาไปนอกสถานที ่
ใชทั้กษะการอบรมวชิาการ และธรรมะ พระคณุพอ่ แม ่(เจา้อาวาสวัดนากลุเป็น
วทิยากร) เพือ่สรา้งครอบครัวใหอ้บอุน่ (ท ามาตอ่เนือ่ง 3 ปี) 

 
 *เด็กทีเ่ขา้อบรมกบั อบต.สว่นใหญ ่ยังเป็นกลุม่เด็กด ีสว่นเด็กกลุม่เสีย่ง 
ผูป้กครองก็ยังไมย่อมรับขอ้เท็จจรงิ ยังไมพ่าลกูเขา้รว่มโครงการ 
 
 กจิกรรมตามงานประเพณี  อาท ิวันเด็ก สงกรานต ์เขา้พรรษา เด็กเขา้มามี

สว่นรว่มในกจิกรรมเพราะผูป้กครองพามา 

“เด็ก และเยาวชน”    



กจิกรรมทีผ่า่นมา 

 เนน้การเสรสิรา้งพฒันาการ 4 ดา้น และเนน้สง่เสรมิ
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ  

        - จัดกจิกรรมประจ าปี ใหเ้ด็กเล็กเขา้มามสีว่นรว่มใน 
          กจิกรรมวนัเด็ก / เขา้รว่มดงูานวนัวชิาการ ของเด็ก 
          ประถม มธัยม ในเขตพืน้ที ่ 
 
        - นักวชิาการศกึษา (เพิง่เขา้รับต าแหน่งใหม)่ มแีผนจะให ้
          ครศูนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ก าหนดยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
 การศกึษามาให ้เพือ่ที ่อบต. จะไดรู้ปั้ญหา แลว้ก็จะได ้
 พัฒนาตามบรบิทของของชมุชน อยา่งตรงจดุมากขึน้   

“ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก” 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที ่

โรงเรยีน 8 แหง่ 
1.รร.บา้นชมุโลง ป.1-ป.6 หมู1่ (จ านวนเด็ก  33 คน) 
2.รร.วดัน ้าตก ป.1-ป.6 หมู2่ (จ านวนเด็ก 104 คน) 
3.รร.บา้นเราะ ป.1-ป.6 หมู3่ (จ านวนเด็ก 41 คน) 
4.รร.ชมุชนวดัสระแกว้ หมู5่ ป.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 136 คน) 
5.รร.วดันากลุ  หมู6่ ป.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 149 คน) 
6.รร.บา้นหนับเภา หมู7่ ป.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 123คน) 
7.รร.บา้นอนิทนนิ หมู8่ ป.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 100 คน) 
8.รร.สระแกว้รัตนวทิย ์หมู5่ ระดับมัธยม1-6 (จ านวนเด็ก 332 คน) 

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ) 
1.ศพด.บา้นน ้าตก หมู2่ (จ านวนเด็ก  101 คน) 
2.ศพด.บา้นเราะ หมู3่ (จ านวนเด็ก 66 คน) 
3.ศพด.บา้นนากนุ หมู3่ (จ านวนเด็ก 73 คน) 
4.ศพด.บา้นในญาต ิหมู1่1 (จ านวนเด็ก 71คน 

[โรงเรียนอนุบาลเอกชนสระแกว้วิทยา หมู่5 (จ  านวนเด็ก 240 คน] 

[ไม่มี กศน.ในพื้ นท่ี เพราะเด็กนอ้ย จงึยุบไปรวมกบัท่ีต  าบลอ่ืน] 



กจิกรรมทีค่าดวา่จะจดั 

 เนน้ใหค้วามส าคญักบักจิกรรมเด็กและเยาวชนมากขึน้ 
• ปีงบฯ หนา้มกีารตัง้งบฯ อบต. ส าหรับเด็กและเยาวชนมากขึน้ แตร่ปูแบบ

กจิกรรมดา้นเด็ก และเยาวชน ยังเป็นเคา้โครงกวา้งๆ ไมไ่ดเ้จาะจง 
• ประสานงบฯ กบัหน่วยงานอืน่ใหม้ากขึน้ 
• จัดโครงการแบบบรูณาการ (งานดา้นเด็กเยาวชน จะเป็นตวัเชือ่มประสาน การ

ท างานภายใน อบต.) 

“เด็ก และเยาวชน” 



งบประมาณ 

งบสว่นมากใชไ้ปกบัการท าโครงการจากการท าแผนประชาคม  
(เนน้พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน) 
 
งบฯ ทีน่ ามาใชใ้นกจิกรรมเด็กและเยาวชน สดัสว่นประมาณ 
1-2%  
 
กจิกรรมเดน่ๆ (ใชง้บฯ จากกจิกรรมสงัคมปลอดภยั สขุใจทัง้
ครอบครัว ครัง้ละแสนกวา่บาท (คา่วทิยากร ทีพั่ก เชา่รถ ฯลฯ) 
 
สว่นกจิกรรมอืน่ๆ มักเป็นงบทีไ่ดรั้บการอดุหนุนจากภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้ง อาท ิงบประมาณอดุหนุนจากกรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ เป็นตน้  
 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย  
งานดา้นเด็กเยาวชน 

ภาค/ี
เครอืขา่ย  

บทบาท 

โรงเรยีน  สนับสนุนกฬีาเด็ก เนน้สง่เสรมิกฬีา /อบต.สนับสนุนงบ
ฯ ออกไปแขง่ขนัในระดบัต าบล / อ าเภอ 

รพ.สต 
อสม. 

 รพสต. อสม. มาเนน้เรือ่งของการสง่เสรมิสขุภาพ การ
ป้องกนัโรค การฟ้ืนฟสูมรรถภาพของกลุม่ผูป่้วยเรือ้รัง โดย
เนน้เรือ่งเด็ก เยาวชน ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารเหลา่นี ้(ท ามาแลว้ 3 
ปี) ปัจจบุนัมกีารขบัเคลือ่นไปไดด้ใีนระดับหนึง่ในเรือ่งของ
การป้องกนัสขุภาพ  

วดันากลุ 
/วดักลางขน

อม 

 ใหส้ถานทีจั่ดกจิกรรมการอบรม / เขา้คา่ยจรยิธรรม  
 เจา้อาวาส/พระ ท าหนา้ทีเ่ป็นวทิยากรหลกั ใหค้วามรู ้

เทศนาธรรม ฯลฯ 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย  
งานดา้นเด็กเยาวชน 

ภาค/ีเครอืขา่ย  บทบาท 

พมจ.  ใหง้บฯ อบต. (เป้าหมายคอืท ากจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน) 
ไดผ้ลเชงิปรมิาณ ไมใ่ชค่ณุภาพ 

ศนูยพ์ฒันาสงัคมหนว่ย
ที ่21 

(กบั พม. เป็นของ
พฒันาสงัคมและความ
ม ัน่คงของมนษุย์

จงัหวดั) 

อบต.ตอ้งเสนอโครงการของบฯ (มเีงือ่นไขวา่ตอ้งท าส าเร็จ ซึง่อาจจะ
เป็นในเชงิปรมิาณเหมอืนทีผ่า่นมา) 

PDA เขา้มาเมือ่ปี 2554 ใหง้บฯ และเขา้มาสง่เสรมิอาชพี (ปัจจบุันมหีลาย
กลุม่อาชพี) /ตัง้ธนาคารหมูบ่า้นใหรู้จั้กการออม ใหรู้จั้กการท าบัญช ี/
ท าเรือ่งของเด็ก ทกุหมูบ่า้น (แตว่า่ไดผ้ลบา้งไมไ่ดผ้ลบา้ง) 

ส านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแหง่ชาติ
(สป.สช.) เขต11 

ท ากองทนุสขุภาพ รวมถงึเด็กและเยาวชนของต าบล /อบต.ใหเ้งนิ
สมทบจ านวนหนึง่ ใหเ้ฉลีย่หวัละ 45 บาท ก็ปีหนึง่ไดป้ระมาณ 3-4 
แสน (รว่มกบั รพ.สต. อสม) 

กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

ใหง้บฯ อบต.มาบ าบัดผูป่้วย ตดิยาเสพตดิ คา่หวัตอ่คน 3,500 บาท 



 นกัถกัทอชุมชน 

นักถกัทอใหม่ ... แต่เก่ามาจากท่ีอ่ืน 



นกัถกัทอชุมชน (1/3)        

“สนั” นายวสนัต ์ จติแฉลม้ 
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน 
 ประวตักิารศกึษา 
การศกึษา วทบ.จากวลัยลักษณ์ วทิยาศาสตรบ์ัณฑติ แลว้ก็จบ

รัฐศาสตรม์หาบัณฑติจากรามค าแหง   
 
 ประวตักิารท างาน 
หลังเรยีนจบปี 2546 เป็นผูช้ว่ยนักวจัิยอยูม่.วลัยลักษณ์ประมาณ 1 
ปี /2547เป็นผูช้ว่ยนักวจัิย /2548 สอบบรรจทุี ่อบต.ทา่เรอื เมอืง
นครศรธีรรมราช ต าแหน่งเจา้พนักงานพัฒนาชมุชน (ท างานอยา่ง
เดยีวกนัเหมอืนกบัปัจจบุัน) /เดอืนสงิหา 2557 ก็ยา้ยมาอยู ่อบต.
สระแกว้  
 
สรปุคอืท างานทีอ่บต.ทา่เรอืประมาณ 8 ปี แลว้ก็มาอยูท่ ีอ่บต.
สระแกว้ 1 ปี (อยากเปลีย่นบรรยากาศการท างาน) 

“ถา้เราท าอะไร
ส าเร็จ เราก็อยากจะ
ท าตอ่ เพราะฉะน ัน้
ผมจะเร ิม่ท าเร ือ่ง
เล็กๆใหส้ าเร็จกอ่น 
พอส าเร็จก็ท าตอ่ 
ไมใ่ชท่ าแลว้ทิง้” 



นกัถกัทอชุมชน (1/3) 

“สนั” นายวสนัต ์ จติแฉลม้ 
 

 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน 
-ท างานดา้นเด็ก เยาวชนรว่มกบันวิชิาการศกึษา ทีอ่บต.ทา่เรอื เพราะ

ไมก่ีปี่หลัง มผีูบ้รหิารชดุใหมท่ีเ่ห็นความส าคัญ-มรีองนายกฯเป็นหัว
เรอืใหญ ่เนน้การจัดกจิกรรมทีใ่หใ้หเ้ด็กและเยาวชนไดเ้ขา้มามสีว่น
รว่ม หรอืจัดกจิกรรมเฉพาะเด็กและเยาวชน 
-มปีระสบการณ์การของบประมาณ เพือ่กจิกรรมเด็กและเยาวชน  
-จัดกจิกรรมเด็กและเยาวชน แบบบรูณาการงบประมาณจากภาคสว่น
ตา่งๆ อาท ิสง่เด็กเขา้รว่มอบรมงานสง่เสรมิอาชพีแทนผูใ้หญ ่(อาชพี
ทีเ่ด็กท าได)้ 
 

(ปัจจบุนั อบต.ทา่เรอืสามารถสรา้งเด็กทีจั่ดกจิกรรมไดเ้อง
แลว้ สว่น อบต.แคร่อรับผลงานอยา่งเดยีว ) 
 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร 
-ใหเ้พือ่นในทมี กลา้พดู กลา้แสดงความคดิเห็น 

-ตนเองไดพั้ฒนาทักษะการท ากจิกรรม / การเป็นวทิยากรกระบวนการ 
 

 ขอ้เสนอแนะ 
-อยากให ้อ.ทรงพลชว่ยชีแ้นะถงึตัวอยา่งปัจจัยอะไรทีจ่ะท าให ้

โครงการลม้เหลว 

“ถา้เราท าอะไร
ส าเร็จ เราก็อยากจะ
ท าตอ่ เพราะฉะน ัน้
ผมจะเร ิม่ท าเร ือ่ง
เล็กๆใหส้ าเร็จกอ่น 
พอส าเร็จก็ท าตอ่ 
ไมใ่ชท่ าแลว้ทิง้” 



นกัถกัทอชุมชน (2/3)        

“พร” นายพรพชิยั   สกลุหน ู
ต าแหนง่ : นกัวชิาการศกึษา (เป็นคนในพืน้ที ่ม.7) 
 ประวตักิารศกึษา 
    จบการศกึษาระดบั ปวส. อเิล็กทรอนกิส/์ป.ตร ีสาขาอตุสาหกรรม ราชภัฏ
นครศรธีรรมราช แลว้ก็ไปท างานเป็นครโูรงเรยีนเอกชนแถวในเมอืง (โรงเรยีน
อาชวีะ) ท างานเป็นครอูยู ่13 ปี ตอนเป็นครกู็สอนเกีย่วกบัวชิาชา่ง
อเิล็กทรอนกิส ์แลว้ก็วชิาคอมพวิเตอรส์ าหรับเด็กทีเ่ป็นแผนกอืน่ดว้ย แลว้ก็
มาเปิดรา้นซอ่มคอมพวิเตอร ์ตดิจานดาวเทยีม รับเหมาไฟฟ้า อยู ่2 ปี 
 

 ประวตักิารท างาน (บรรจตุ าแหน่งนักวชิาการศกึษาตลอด) 

- สอบบรรจทุีก่ระบี ่บรรจทุีอ่ าเภอหวัไทร อยู ่2 ปีกวา่  
- ยา้ยมาทีเ่ทศบาลต าบลนาเหรง ทีน่บพติ า 4 ปี  
- 30 ก.ย. 56 ยา้ยมาที ่อบต.สระแกว้ ในต าแหน่งนักวชิาการศกึษา 

 

บทบาทหนา้ที ่
-รับผดิชอบเกีย่วกบังานการศกึษา ศาสนา ประเพณี กฬีา แลว้ก็งาน
นันทนาการ (งานนันทนาการไมค่อ่ยม)ี งานหลกัคอืการศกึษา งานศาสนามี
บา้ง เชน่ ท าบญุปีใหม ่ประเพณี เชน่สงกรานต ์วันเด็ก แลว้ก็กฬีาก็ภายใน
ต าบล สง่ไปแขง่ขนัขา้งนอก 
(คดิโครงการ+ตัง้งบประมาณ) 

“ตอนนีท้มีนกัถกัทอ 
นกัพฒันาชุมชน 
นกัวชิาการ 
ศกึษา และนกัวเิคราะห ์
เร ิม่เป้าหมายการท างาน
เหมอืนกนั คอือยากจะ
ดงึเด็ก และเยาวชนเขา้
มามสีว่นรว่มในกจิกรรม
ใหไ้ดม้ากขึน้” 
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 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน 
 

(ท างานตามแผนประจ าปี) 
- มหีนา้ทีใ่นการก ากบัดแูล ศนูยเ์ด็กเล็กทีส่งักดั อบต. /จัด

กจิกรรมตา่งๆ อยา่งเชน่ จัดวนัเด็ก จัดแขง่ขันวชิาการ  
- สนับสนุนกจิกรรมโรงเรยีน เชน่ กจิกรรมตวิเขม้ โดยการจัดคา่ย 
     ภาษาองักฤษ ของโรงเรยีนประถม และศนูยเ์ด็กเล็ก 
 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร 
สามารถเชือ่มโยงการท างานกบัสว่นอืน่ๆ ในอบต. คอื วางแผนงาน
ไดเ้ป็นระบบ สามารถจงูใจกลุม่เด็กใหม้าร่วมได ้(แตล่ะฝ่ายจัด
กจิกรรมเด็กและเยาวชนร่วมกนัได ้เพือ่ประหยัดงบประมาณ แต่
ไดผ้ลดกีวา่เดมิ) 
 

 ขอ้เสนอแนะ 
ประทับใจกจิกรรมการเลน่เกม ใหค้วามรูแ้ลว้มาถอดบทเรยีน 

 



นกัถกัทอชุมชน (3/3)        

“มล” นางมลรกัษ ์ สทุธริกัษ ์
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน 
 

 ประวตักิารศกึษา (เป็นคน ในพืน้ที)่ 
ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิบัญช ีมหาวทิยาลัยราชภัฎนครศรธีรรมราช 
   

 ประวตักิารท างาน 
- ท างานดา้นบคุคลทีม่หาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 4 ปี 
- เปิดกจิการสว่นตัว รา้นสอนพมิพด์ดี คอมพวิเตอร ์ 
- ตัง้แตปี่ 49 เริม่จากต าแหน่งเจา้หนา้ทีธ่รุการ พัสด ุแลว้พัฒนา  
  ชมุชน แลว้ก็มาเป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะห ์ 
- ปัจจบุันรับผดิชอบเกีย่วกบัการจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี แผน 
  ยทุธศาสตรแ์ผนการด าเนนิงาน แลว้ก็รับผดิชอบเกีย่วโครงการ 
  เด็กเยาวชนดา้นยาเสพตดิ 

 
 

“บางทกีารท างานก็มขีอ้จ ากดั 
บางคร ัง้เราใสแ่ผนตามใจ
ตนเองไมไ่ด ้ตอ้งใสท่ ีช่าวบา้น
เขาเสนอมา  และแตถ่า้
ผูบ้รหิารมองแลว้เห็นวา่ตรงนี้
ยงัส าคญันอ้ยกวา่เร ือ่งอืน่ๆ 
แผนงานตรงน ัน้เราก็ไม่
สามารถทีจ่ะไปสานตอ่ได”้ 
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“มล” นางมลรกัษ ์ สทุธริกัษ ์(ตอ่) 
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน 
- ไดเ้ขา้มารว่มจัดกจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน รว่มกบัฝ่ายอืน่ๆ ในอบต. ตัง้แตร่ับต าแหน่งนักวเิคราะห ์
- เขยีนโครงการ น าเสนอโครงการ จากการประชาคม และ 
     ประสานงานไปยังหน่วยงานทีเ่ราจะไปจดักจิกรรม เนน้การอบรม 
     (เป้าหมายคอืเด็กมธัยม) 
- มบีทบาทในการชีน้ า หากลุม่เป้าหมายจดักจิกรรมรว่มกนั 
     ระหวา่งเด็ก ใหเ้ด็กไดรู้บ้ทบาทหนา้ทีข่อง อบต. วา่จะมา 
     สง่เสรมิอะไรเขาไดบ้า้ง ชว่ยเหลอือะไรเขาไดบ้า้ง  
- โครงการตา้นยาเสพตดิ/โครงการครอบครัวสมัพนัธ ์ทีใ่หพ้อ่แม ่
     ลกูเลน่กจิกรรมรว่มกนัในวนัส าคญั คลา้ยกบังานประเพณีสงกรานต ์
 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร 
- อยากพัฒนาทกัษะการจดักจิกรรม โดยเฉพาะ ‘มขุตลก’ และการสรา้งความครืน้เครงเพือ่จงูใจ 
     ใหเ้ด็กไมเ่บือ่ (ทีผ่า่นมาแกปั้ญหาโดยเลอืกใชว้ทิยากรทีม่คีวามสามารถเฉพาะทางจากตา่ง 
     พืน้ที)่ 
-    เอางานเด็กและเยาวชน ไปเพิม่ในแผนพฒันาสามปี  ในอนาคต 
 

 ขอ้เสนอแนะ 
ประทับใจการท างานของ อบต.ทีก่ระบี ่เขาจะท ากจิกรรมหลากหลาย เหมอืนเขามทีนุทางสงัคมของเขาอยูแ่ลว้ 
เราก็มาศกึษาเผือ่น ามาปรับใช ้


