
4 ข ัน้ตอน วาดเขยีน- ถอดบทเรยีนโครงงานเยาวชน 

โดย ธรรมวรรณศลิป์ (โอเล)่ 

เคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาเยาวชนปัจจุบันมี
ความส าคัญมาก ในค่ายเยาวชนปัจจุบัน จึงมี
กระบวนกรผู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน น าการ
เรียนรู้ท่ีตนเองมีประสบการณ์ มาสร้างการเรียนรู้
ให้แก่เด็กและเยาวชน วันนีข้อแนะน า ค่ายถอด
บทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์
ชุมชน  ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 24 – 26 สิงหาคม 
2561 ณ ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี น ากระบวนการเรียนรู้หลาย
รูปแบบมาให้เยาวชนได้เรียนรู้กัน จึงขอน าเสนอ
จากเวทีนีว้นัละหนึ่งเคร่ืองมือเพ่ือให้ได้เรียนรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  
 

ในวันท่ี 24 สิงหาคม อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม  (โอเล่) 
ผู้จัดการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้เช่ียวชาญการใช้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการเขียน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
รู้ จั กตน เ อ ง และกา รภาวนา  พา เ ยาวชน เ รี ยน รู้                
ผ่าน “4 ขัน้ตอน วาดเขียน- ถอดบทเรียนโครงงาน
เยาวชน”    
 
กระบวนกรเร่ิมให้เยาวชนเร่ิมท าขัน้ตอนดังนี ้
ขัน้ที่ 1 ทําความคุ้นเคยกันผ่านการเขียน และสร้างแรง
บันดาลใจในการเขียน  ฝึกทักษะพืน้ฐานการวาดไวๆ 
เ ช่ือมโยงตัวเองกับอักษรและลายเส้น เ พ่ือให้เ กิด
ความรู้สกึชอบการวาดขึน้มาแบบไวๆ  

ใชก้ระบวนการ
เรยีนรูผ้า่นการ
เขยีน เพือ่ให้
ผูเ้รยีนไดรู้จ้กั

ตนเอง 



ขัน้ที่ 1 ทาํความคุ้นเคยกนัผ่านการเขยีน และสร้างแรงบันดาลใจในการเขยีน  

กระบวนการ 
1.ใ ห้ ทุ ก ค น เ ลื อ ก อั ก ษ ร
ภาษาไทยคนละ 1 ใบ เป็น
ตวัอกัษรท่ีคิดว่าคล้ายๆ ตวัฉันเร่ือง
ใดเร่ืองหนึง่  
2.แนะน าตัวเองโดยการบอกช่ือ
เล่นและบอกอักษรตวัท่ีเลือก หรือ
มองวา่ตวัอกัษรเป็นภาพอะไรก็ได้ 

3.จับคู่กับคนท่ีเลือกตัวอักษร
เหมือนกัน ส่วนคนไม่มีคู่ให้จบัคู่
กัน /ให้เหตุผลกับเพ่ือนในการ
เลือกอกัษรตวันีเ้พราะอะไร 
4.ใ ห้ ยก นิ ้ว ชี ้ขึ ้นม า เ ขี ยน
อักษรที่ เลือกในอากาศแบบไม่
บรรจง แตแ่บบมีชีวิตชีวา  

และให้ใช้ศอกข้างขวา / หวัเข่า / 
หัวไหล / ศรีษะ / ลิน้ / เอว ลอง
เขียนตวัอกัษรตวันี ้  

5.โจทย์การฝึกวาดรูป 
5.1การแปลงตัวอักษรให้เป็นรูปภาพ ให้เวลาสอง
นาทีให้เขียนอักษรท่ีเลือกมา 1 ตวั บนกระดาษ (ตวั
ใหญ่ / ตวัเล็กได้หมด) ตวัอักษรคือตวัเส้น โค้ง เว้า ยัก 
ตรง ลองมองตวัอกัษรใหมใ่ห้เป็นแบบกายภาพ เช่นเลือก 
ก.ไก่ ก.ไก่ เป็นภาพอะไรดี ท าให้กลายเป็นภาพบางอย่าง
ขึน้มา ไมต้่องกลวัวา่ผิดหรือโดนหกัคะแนนหรือไม ่
 
ตัวอย่างการวาด  
- เปาโล วาดจากอกัษรค.ควาย กลายเป็นทุง่นาแบม จาก
อกัษร ส.เสือ กลายเป็นบ้าน ไผ ่จากอกัษรฝ.ฝา เป็น
กระตา่ยในทุง่หญ้า ง.ง ูเป็นรูปบ้าน  ณ.เณร เป็นรูป
ดอกไม้ 
น.หน ูเป็นชอ่ดอกไม้ ช.ช้าง กลายเป็นงมีูขาและหงอน 
ปราง ตวัอกัษร ย.ยกัษ์ เป็นพระอาทิตย์ 



โจทย์ : วาดรูปใช้เวลาท่ีน้อยลง 10 วินาท ี
รูปต้นข้าว / นาฬิกา / ดอกทานตะวนั / ห้องน า้ / 
ประเทศไทย / เศร้า เสียใจ / เครียด / นายกประเทศ
ไทยตอนนี ้/ อ้อย วราภรณ์ 

 
โจทย์ถอดบทเรียน : หนัหน้าหาคูเ่ดมิ โชว์รูปให้
เพ่ือนด ูแล้วเลา่รูปวา่เป็นรูปอะไรบ้าง   
 
“เป็นการฝึกทกัษะพืน้ฐานการวาดแบบเร็วๆ เราทกุคน
วาดได ้แต่ทกุคนอาจจะไม่เชื่อมัน่ว่าตวัเองวาดได้ สวย
ไม่สวย ฝึกใหว้าดไวๆ เพือ่ก้าวข้ามความกลวัออกไป 
ช่วงบ่ายวาดเป็นการ์ตูนเพือ่บอกเล่าโครงงาน จบคืนนี้
จะมีหนงัสือบนัทึกเล่มนอ้ย ไม่สนใจว่าสวยไม่สวยแต่
ออกมาจากหวัใจเรามากกว่าและฝึกความกลา้หาญ
มากจากการวาดของเรา” 

โจทยก์ารวาดรปู 

“การวาดรปูวนันี ้    
ไมเ่นน้ใหส้วยงาม 
วาดเพือ่ดแูล
ความรูส้กึ 

ปลดปลอ่ยอารมณ์  
วาดระบายเพือ่ให ้
มคีวามกลา้หาญ 

มากขึน้” 

โจทย์ : ให้วาดไวๆ ทีละรูป ๆ ละ 15 วินาที  
ให้วาดรูปต้นไม้ / บ้าน / ดอกไม้ / ให้วาดรูปมด / วาดรถตู้  
/ หิวข้าว   
“เป็นโจทย์ทีเ่ร่ิมทา้ทา้ยข้ึน ถา้วาดไม่ทนัไม่เป็นไรใหอ้ยู่
กบัโจทย์ต่อไป ท าเท่าทีท่ าได ้วาดไม่ทนัปล่อยไป” 
“เท่าท่ีดูวาดสวยแต่ไม่ค่อยม่ันใจ วาดสวย ไม่สวยไม่
ส าคัญเท่ากับความต้ังใจท่ีเราวาดอยู่ในภาพ” 
 
โจทย์ถอดบทเรียน :  ความรู้สกึอยา่งไรบ้างตอนวาด 
ชอบรูปไหนท่ีตวัเองวาด 
แอม๋ : รู้สกึกลวัไมท่นั ชอบรูปบ้าน 
กุ้ง : ชอบรถตู้เพราะเป็นส่ีเหล่ียมดี 
วิ :  รู้สกึท้าทาย ชอบรูปหิวข้าวเพราะตอนนีก้ าลงัหิวข้าว 
ปุย้ :  ชอบรูปดอกไม้ ท าให้เรามีความสขุ 
ออ๋ง :  รู้สกึสนกุดี ชอบรูปหิวข้าวเพราะตรงกบัความรู้สกึ
ตรงนี ้
ข้าว : รู้สกึสนกุดี ชอบรูปดอกไม้ 



“ทีเ่ราวาดไปสองวงดีแล้ว แต่ยังขาดสิ่ง
ส าคัญคือไม่มีตัวเราเองอยู่เลยในสองวงน้ี 
ไว้ตรงไหนกไ็ด้ในสองหน้าน้ี และแต่ง
รอบๆ วงกลมอยากให้มีอะไรเพิม่เตมิ 

รอบๆ และในวงกลม”  

ขัน้ที่  2 เขียนเพ่ือทบทวนตนเอง เขียน
เป็นเส้น เป็นภาพเขียน  เขียนเป็นละคร 
ย้อนมองเร่ืองราวท าโครงการ ใช้เคร่ืองมือวาด
การ์ตนู 

อุปกรณ์ : สมุด 1 เล่ม / ปากกา   
โจทย์ : ช่วยกนัวาดรูปจากวงกลมให้กลายเป็นหน้า
คน  วาดวงกลมหนึ่งวง กลายเป็นหน้าคนเพราะเรา
เติมตา ปาก จมูก หู ผม โดยให้ทีละคนวาด ให้ทุกคน
ได้มีสว่นร่วมในการวาดรูปหน้าคนเตมิทีละสว่น 
(หน้าแรกเว้นไว้ เพ่ือใสช่ื่อโครงงาน) 
 

ฝึกการวาดภาพตามค าบอก 

โจทย์ที่ 1  
 : วาดวงกลมให้เหมือนหน้าตวัเอง (เวลา30 วินาที) วาดรูปหน้าให้เหมือนคน โดยเตมิการใสเ่สือ้ผ้าลงไป (หน้า 2)  
 
โจทย์ที่ 2 :  
วาดสิ่งท่ีเราชอบ  / สิ่งท่ีเราชอบอีกเร่ืองหน่ึงคือ../ ฉันชอบท าอะไร ให้วาดภาพเร็วภายใน 15 วินาที  
 
โจทย์ที่ 3  
: วาดรูปเพ่ือนท่ีท าโครงงานเดียวกันกับเราและเขียนช่ือเล่นไว้ด้วย (หน้า 3) และโชว์งานให้เพ่ือนด ู

 
โจทย์ที่ 4  
: วาดชุมชนท่ีฉันอยากให้เป็น ให้อยูใ่นวงกลม (หน้า 4) และให้แต่งเตมินอกและในวงกลมและวาดตัวเอง
ลงไปตรงไหนก็ได้ให้มีความเก่ียวข้องด้วย – แต่งเตมิเพื่อให้มีความหมายมากขึน้ ตัวเราเองมีส่วนส าคัญ
ที่จะท าให้วงกลมวงท่ีสองส าเร็จมากขึน้และจบัคูผ่ลดักนัเลา่เร่ืองวงกลมสองวง  
โจทย์ที่ 5  
: วาดชุมชนท่ีฉันอยากให้เป็น ให้อยูใ่นวงกลม (หน้า 5) และให้แต่งเตมินอกและในวงกลมและวาดตัวเอง
ลงไปตรงไหนก็ได้ให้มีความเก่ียวข้องด้วย – แต่งเตมิเพื่อให้มีความหมายมากขึน้ ตัวเราเองมีส่วนส าคัญ
ที่จะท าให้วงกลมวงท่ีสองส าเร็จมากขึน้และจบัคูผ่ลดักนัเลา่เร่ืองวงกลมสองวง  
 

 



น าเสนอในวงใหญ ่
 
1.สิ่งท่ีเห็นขยะในชมุชน สิ่งท่ีอยากให้แก้ลดการด่ืม
สรุาและเลน่กีฬา และแยกขยะในชมุชน ชมุชนท่ีฉนั
อยากให้เป็น เป็นชมุชนเลน่กีฬา แยกขยะ สะอาด 
2.ชมุชนท่ีเห็นเป็นชมุชนท่ีมีขยะเนา่ตามทอ่ ท าให้เกิด
การเนา่เสีย ชมุชนท่ีฉนัอยากให้เป็นน า้เนา่ปล่อยลง
ห้วยอยากให้มีกงัหนัลมท่ีห้วยเพ่ือชว่ยบ าบดัน า้เสีย 
3.ในชมุชนท่ีไมช่อบมี เหล้า บหุร่ี และลกูคล่ืนเยอะ 
อยากให้ทัง้หมดหายไปหมูบ้่านได้ดดีูขึน้ 
4.ในชมุชนมีเดก็แว๊น อยากให้เดก็แว๊นหนัมาขบั
จกัรยานและมาชว่ยพอ่แมท่ างาน 
5.ปัญหาท่ีพบในชมุชน เยาวชนตดิบหุร่ี สรุา โทรศพัท์ 
ไมท่ าการงาน อยากเห็นในชมุชนให้เลิกตดิบหุร่ี สรุา
และตดิโทรศพัท์เกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
โจทย์ที่  5  : ตอนท าโครงงานฉันท าอะไรบ้าง / 
เขียนช่ือโครงการ / บรรยายสัน้ๆ ว่าเราท าอะไร 
(เตมิความรู้สกึลงไปในภาพ โดยการใส่ emoticon 
ใส่หน้ายิม้ ไม่ยิม้เข้าไป / ใส่ลายเส้นลงไป เช่น สบัสน  
หรือแต่งท่ีหน้าให้ชัดเจนมากขึน้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง)  
ให้วาดตวัเองในช่วงท่ีท าโครงงาน สองช่วงเวลาท่ีไม่
เหมือนกัน ฝ่ังซ้ายและขวา และจับคู่กับเพ่ือนคนเดิม 
เลา่ให้เพ่ือนฟัง กตกิา : ผู้ เล่าๆ ผู้ ฟังๆ อย่างเดียวไม่ซกั 
ไมข่ดั (หน้า 6)  

ขัน้ที่ 3 การสร้างมุมมองและการเขยีนทีแ่ตกต่าง 

ขัน้ท่ี 3 การสร้างมุมมองทีแ่ตกต่างและการเขียนทีแ่ตกต่าง เป็นการถอดบทเรียน / อปุสรรค / โอกาสการเรียนรู้  
โจทย์ : ตอนฉันเจอปัญหา เม่ือท าโครงงาน ปัญหาในตัวเอง (อารมณ์ , ความรู้สกึ- ภาพฝ่ังซ้าย) / (ภาพฝ่ัง
ขวา) ปัญหาจากภายนอก : แบง่คร่ึงหน้าด้วยเส้นทะแยงมมุและวาดรูป (หน้า 7)   
 
สะท้อนในวงใหญ่ 
ไบร์ท : ปัญหาท้อ ทะเลาะกบัเพ่ือน และภายนอก ไมเ่ช่ือถือวา่จะท าได้หรือไม ่และผู้ใหญ่ไมม่าร่วมในโครงการ 
ดอม : ปัญหาจากตวัเอง ยงังงกบัวิธีการท างาน เหน่ือย ภายนอก สภาพอากาศฝนตกหนกั แดดแรง 
รัก : เหน่ือย ท้อ หมัน่ไส้เพ่ือนท างานนิดเดียวไปกินน า้  
พ่ีเลีย้ง : เหน่ือย กลวัท าไมส่ าเร็จ  
 



ขัน้ที่ 3 :การถอดบทเรียน / อุปสรรค / โอกาสการเรียนรู้  

โจทย์ : “ฉันแก้ปัญหา
อย่างไร” ตัวเอง / ภายนอก 
อย่างไรบ้าง  
 
วาดรูปและให้เขียนบรรยายภาพ
อยา่งน้อย 3 บรรทดั (หน้า 8)  

โจทย์ : วาดรูปพี่ เลีย้งใน
ชุมชนหรืออบต.ที่ ไปเย่ียม
แ ล ะ แ น ะ น า ร ะ ห ว่ า ง ท า
โครงการและเขียนช่ือ  
(วาดไมเ่กิน 2 คน) / ให้วาดเป็นตวัย ู
โดยนกึถึงหน้าตาวา่มีใบหน้าแบบ
ไหนและวาดรูปทรงเค้าโครงหน้าพ่ี
เลีย้งคนนัน้ออกมาก่อน (หน้า 9) 

เขยีน
รายละเอยีด 
พีเ่ลีย้งพดู   

ต-ิชมหรอืให ้
ปรับปรงุเรือ่ง

ใด 

ขัน้ตอนที่  4 เขียนถอดบทเรียนและสร้าง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ผ่าน
โครงงาน  
ให้เยาวชนได้เห็นประโยชน์ของสิ่งท่ีท า สิ่งท่ีมี
คุณค่าต่อตนเอง ช่ืนชมตัวเอง  ใช้เคร่ืองมือการ
เขียนจดหมาย และบทกวี  
 
โจทย์ : ให้นึกถึงตัวละครที่เราชอบมา 1 ตัว 
(จากการ์ตูน / ภาพยนตร์ / หนังสือ):  และ
วาดตัวละครตัวนั้น / ออกมาท าท่าทางตัว
ละครพร้อมบอกช่ือตัวละคร(หน้า 10) 



โจทย์ : ให้นึกถงึตัวละครที่เราชอบมา 1 ตัว 
(จากการ์ตูน / ภาพยนตร์ / หนังสือ):  และ
วาดตัวละครตัวนัน้ / ออกมาท าท่าทางตัว
ละครพร้อมบอกช่ือตัวละคร(หน้า 10) 
 
โจทย์ : ให้เขียนจดหมายหรือบทกวี ให้
ขึน้ต้นจดหมายว่า จดหมายจาก...(ช่ือตัว
ละครที่เราชอบ) โดยให้คิดว่าเม่ือตวัละครท่ีเรา
ชอบแล้วมาเจอเราจะช่ืนชมการท าโครงงานของ
เราอย่างไรบ้าง / ให้เขียนไปเร่ือยๆ ไม่ต้องกลัว
ผิดถกูอย่างน้อย 7 บรรทดั (หน้า 11) 
 
 

โจทย์ : อยากวาด / เขียน อะไรที่คดิว่า
ดีต่อใจตัวเองให้วาดได้เลย (หวัข้ออิสระ 
เวลา 10 นาที / หน้า 12) 
 
โจทย์ : วาดเขียนในวันนีเ้ราได้อะไร  
(ให้ผลดักนัมาเขียนเป็นค าพดูหรือเป็นภาพก็ได้)  
สะท้อนบนกระดาน  
• ได้การวาดรูปในเวลาจ ากดั 
• ได้วาดภาพในท่ีเงียบ 
• ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
• ได้ความรู้สกึท่ีดีมาก  
 

โจทย์ : “ประโยชน์ของโครงงาน
..(ช่ือโครงงาน)...” ต่อผู้อ่ืน เช่น พ่อ
แม่ / คนในครอบครัว/ ชุมชน  
ให้วาดวงกลมเหมือนดอกไม้ มีอยา่งน้อย 8 
กลีบ ตรงกลางเขียนค าวา่ประโยชน์ของ
โครงงาน...(ช่ือโครงงาน).....เตมิเป็นภาพและ
ค า 8 อยา่งไมเ่หมือนกนั  
 

น าเสนอกลุ่มใหญ่ 
กุ้ง : โครงการขยะ  ประโยชน์ท่ีได้คือชมุชนสะอาด น า้ไม่
เนา่เสีย ทกุคนสขุภาพดี หมูบ้่านเจริญขึน้  
 
โจทย์ : ประโยชน์ของโครงการต่อฉัน มี 3 ข้อ 
1.ฉนัได้ฝึกฝนอะไร 
2.ฉนัได้เรียนรู้อะไร 
3.ฉนัต้องแก้ไขอะไรให้ดีขึน้ 

 
ให้ใช้ภาพและถ้อยค า ไมใ่ชค่ าเรียงๆ มาดแูล้วนา่เบื่อให้
เป็นแบบฉบบัของตวัเอง 
 



ที่มาค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน 

โจทย์ : เขียนจดหมายขอบคุณ ขอโทษ ให้
อภัย ในการท าโครงงาน ให้แก่คนอ่ืน(กี่คนก็
ได้) และตนเอง  
เขียนเป็นจดหมายยาวๆ ก่ีบรรทดัก็ได้  
 
โจทย์ : ข้อดี จุดเด่น ส่ิงท่ีน่าภูมิใจของฉัน  
(อปุกรณ์ : กระดาษยาวให้ทกุคนวาดมือตวัเองลงบน
กระดาษยาวแผน่เดียวกนั)  
1.ให้เขียนข้อดี จุดเด่น ส่ิงท่ีน่าภูมิใจของฉัน เขียน
ไว้ท่ีมือท่ีวาดบนกระดาษยาวท่ีทกุคนวาดมือไว้บนนี ้
ด้วยกนั  
2.ให้น าข้อความจากดอกไม้ 8 กลีบมาใสไ่ว้รอบๆ มือ
เรา และสามารถเตมิรูปตา่งๆ ได้ 
3.เขียน ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัย แก่ใคร รอบๆ มือ  

หลงัจากแกนน าเยาวชนในจงัหวดัสริุนทร์ จากเทศบาลต าบลเมืองแกเทศบาลต าบลกนัตวจระมวล องค์การ
บริหารสว่นต าบลหนองอียอ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองสนิท องค์การบริหารสว่นต าบลสลกัไดองค์การ
บริหารสว่นต าบลแกใหญ่ และองค์การบริหารสว่นต าบลหวังวั  ท่ีได้ร่วมเข้าคา่ยพฒันาศกัยภาพแกนน า
เยาวชนสูก่ารเป็นพลเมืองรุ่นใหม่ ท่ีสามารถดงึศกัยภาพของตนเองออกมารับใช้ชมุชนสงัคมอยา่งสร้างสรรค์  
(คา่ย 10 วนั) ไปเม่ือวนัท่ี 20 เม.ย. – 11 พ.ค. 2561 ท่ีผา่นมา ซึง่แบง่จดัสองครัง้ โดยมีแกนน าเยาวชน เข้า
ร่วมตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ 10 วนั เม่ือกลบัไปเยาวชนทกุพืน้ท่ีต้องกลบัไปท าโครงการเยาวชนท่ีชมุชน   
ซึง่ใช้เวลาประมาณสองเดือน โดยโครงงานทัง้ 17 โครงการขณะนีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว   
 
ทางมลูนิธิยวุโพธิชน ผู้ด าเนินการจดัคา่ยจงึได้จดัค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์
ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้เยาวชนท่ีผา่นการท าโครงงานได้ทบทวนและเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีท า       
2.เพ่ือให้เยาวชนได้เพิ่มทกัษะ ความรู้ และแรงบนัดาลใจการถอดบทเรียนและการคดิ สร้างสรรค์โครงงานโดย
ใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 3.เพ่ือสร้างเครือขา่ยแกนน าเดก็และเยาวชนจงัหวดัสริุนทร์ ภายใต้โครงการพัฒนา
เยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคล่ือนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการ
ความรู้และกระบวนวิจัยเพ่ือท้องถิ่น สนบัสนนุโดย มลูนิธิส านกังานทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์       
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สถาบนัยวุโพธิชน มลูนิธิสมัมาชีพ ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพ่ือท้องถ่ิน สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชมุชนเป็นสขุ (สรส.)     
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) และมลูนิธิสยามกมัมาจล 

 



รายชื่อโครงการเยาวชนดงันี ้

• เทศบาลต าบลเมืองแก  
1.โครงการเยาวชนบ้านโนนกลางรักกีฬา 2.โครงการแกนน าท าได้ 3.โครงการห้องเรียนชมุชน  4.โครงการ
เยาวชนรุ่นใหมใ่สใ่จสิ่งแวดล้อม  5.โครงการเยาวชนร่วมมือสืบสานกนัตรึม 6.โครงการกีฬาเช่ือมสายใจ 4 
ชมุชน 
 
• เทศบาลต าบลกันตวจระมวล   
1.โครงการ “เกษตรปลอดภยัก้าวไกลสูอิ่นทรีย์” ของเยาวชนบ้านท านบ      2.โครงการสง่เสริมการสืบ
ทอดวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินของเยาวชนบ้านโสน  
 
• องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอียอ   
1.โครงการคลองสวยด้วยมือเรา  2.โครงการเยาวชนสืบสานต านานบญุบัง้ไฟสายสมัพนัธ์ 3.โครงการ
พฒันาตนเอง 3.1 อา่นหนงัสือให้น้องฟังเพ่ือใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 3.2 ชว่ยพอ่แมท่ างานเพ่ือลด
การเลน่เกมส์ 
 
• องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได  
1.โครงการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  2.โครงการชมุชนปลอดขยะบ้านโคกเพชร 
 
• องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท  
1.โครงการลกูประคบชว่ยชาวบ้าน 2.โครงการค้นหาเยาวชนและสร้างแกนน าเยาวชน  
 
• องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   
1.โครงการ  “บ้านจดัสรรขยะ” 
 
• องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว  
1.โครงการเพาะเห็ดเพิ่มรายได้ 
 


