
อบต. แหลมใหญ่
อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม



สภาพโดยท ัว่ไป
“แหลมใหญ”่
มพีืน้ทีต่ดิกบัเทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม  
ต าบลคลองโคน ต าบลแมก่ลอง และต าบลบางขนัแตก
ตัง้อยูภ่ายในวัด “ปากสมทุร”  รมิแมน่ ้าแมก่ลอง

แตย่งัไมม่ ี
โครงการพฒันา
เด็กและเยาวชน
รว่มระหวา่ง อบต.



เพราะวถิชีวีติทีเ่ป็นชาวประมง  การประกอบอาชพีจงึตอ้ง
พึง่พาปัจจัยทางธรรมชาต ิ เชน่กระแสลม ฝน คลืน่ และภาวะ
น ้าขึน้น ้าลง  เหลา่นีม้ผีลตอ่อาชพีประมง เพราะบางวนัในชว่ง
เชา้ พอ่-แมต่อ้งออกหาปลา , ขณะทีบ่างวนักลับค า่ ทัง้สอง
กรณีท าใหข้าดโอกาสในการดแูลลกูหลาน – ภาระจงึตกอยูท่ี่
ปู่  ตา ยา่ ยาย เมือ่พอ่ – แม ่ไมม่เีวลาดแูล เด็กขาดทีป่รกึษา 
ท าใหผ้ลการเรยีนต า่ 
บางรายไปไมถ่งึโรงเรยีน จับกลุม่กนัตามสถานทีต่า่ง ๆ ใน
ชมุชน กอ่ความเดอืดรอ้น และสรา้งความร าคาญ

สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

เนือ่งจาก แหลมใหญ ่ประกอบดว้ยคนหลายกลุม่ 
ทัง้คนในพืน้ทีแ่ละตา่งพืน้ที ่(รวมทัง้ตา่งดา้วทีเ่ป็นคนงานประมง)  
นโยบายดา้นเด็กและเยาวชนของ อบต.แหลมใหญ่
จงึใหน้ ้าหนักทีก่าร  “ป้องกนั” หรอืการสรา้ง “เกราะ” ใหก้บัเยาวชน



นโยบาย-แนวทางทีผ่า่นมา

“เด็กขาดการศกึษา หรอืไดร้บัการศกึษานอ้ย 

ท าใหเ้ป็นเด็ก “ขาดวนิยั”  ไรก้ารเคารพ กฎ กตกิา 
กลายเป็นเด็กเกเร ทะเลาะววิาท บางรายรนุแรงข ัน้ไปเสพยา”

อบต. โดยนายกอมรศกัดิ ์ฉตัระทนิ /นายชยนนัธ์ สวุรรณาราม 

รองนายกอบต./พ.จ.อ. อรณุ ภมร ปลดั อบต. และนายวทิยา ปรองดอง ส.
อบต. 

...เห็นวา่เมือ่เด็กขาดวนัิย ไรร้ะเบยีบ ไรก้ตกิา ตามใจตวัเอง 
จงึแกปั้ญหาดว้ยการ “สรา้งวนัิย” ใหก้บัเด็ก ๆ ในชมุชน...

*ตอ่ไปจะเนน้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งมสีว่นร่วมของคนในชมุชน เพือ่รักษาวถิชีวีติดัง้เดมิ
ไว ้เป็นนโยบายทีต่อ้งผลักดันตอ่ไป หรอืพยายามผลักดันใหช้มุชนเป็นเจา้ภาพจัดงานประเพณีตา่งๆ 
เอง โดย อบต.สนับสนุนงบฯ  แตต่อ้งเป็นงานทีม่ปีระโยชน ์สาระ ไมท่ิง้คอนเส็ปงานเดมิของ อบต.   

นายก อบต.
นาย อมรศกัดิ ์ฉตัระทนิ



วธิกีารพฒันาเด็ก

ไมป่ลอ่ยใหเ้ด็กอยูก่นัตามล าพัง 
ดว้ยการชกัชวนเด็ก ๆ มาท ากจิกรรมรว่มกนั

หาชอ่งทางในการดงึศกัยภาพเด็กออกมา 
เพราะเชือ่วา่เด็กสว่นใหญ ่มศีกัยภาพสงู 
เพยีงแตไ่รร้ะเบยีบ ไรก้ตกิา เอาแตใ่จ

ใชส้ือ่สรา้งแรงบนัดาลใจ ในทีน่ีใ้ชห้นังสัน้
ในการรวมเด็ก 

สนับสนุนอาชพี สรา้งชอ่งทางท ามาหากนิ 



กจิกรรมเปลีย่นเด็ก
 คา่ยเอดส์

อบรมใหค้วามรูเ้รือ่งเอดสโ์ดยรว่มมอืกบั
สภากาชาดไทย
 แขง่กอ่เจดยีท์ราย 

ใชฐ้านวฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่และเพราะการแขง่ขนั จะท าใหเ้ด็กรูจั้ก
การเคารพกตกิา รูแ้พ ้รูช้นะ เคารพตวัเอง
เคารพการตดัสนิใจของผูอ้ืน่ 
 กฬีาตา้นยาเสพตดิ – ความตา่งของกฬีาตา้นยาเสพตดิ ของแหลมใหญค่อื 
ไมไ่ดแ้ขง่เพยีงครัง้เดยีว แตจั่ดในลกัษณะ “ลคี” แขง่แบบเก็บคะแนน  
เพือ่ใหท้มีแพนั้ดแรก มโีอกาสแกต้วัในนัดที ่2 และ 3 โดยม ี2 ชนดิกฬีาคอื 
ฟตุบอล และเปตอง ซึง่ชว่งแรก อบต. เป็นผูร้เิริม่ และสนับสนุนงบประมาณ 
แตใ่นระยะตอ่ไป จะใหก้ลุม่เยาวชนในพืน้ทีด่ าเนนิงานกนัเอง  

หมายเหต ุ: ทัง้ 3 กจิกรรม อบต. ก าหนดใหเ้ป็นนโยบายของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนทีต่อ้งท าตอ่เนือ่งทกุปี 



งบประมาณ

งบประมาณจาก อบต.ประมาณ 3 % เพือ่สนับสนุนภารกจิตอ่เนือ่ง 
เชน่ กจิกรรมแขง่ขนักอ่กองทราย กฬีาดา้นยาเสพตดิ ประมาณ 100,000 
ตอ่ปี อบรมเยาวชนดา้นเอดส์ ส ิง่แวดลอ้มประมาณ 150,000 ตอ่ปี 
หรอืโครงการอืน่ๆ จะเป็นงบฯสนับสนุนจากภาคภีายนอก 



ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
“คาดหวงัคอ่นขา้งมาก แตด่ว้ยขอ้จ ากดัของ อบต.ทีม่พีนังงานนอ้ย จงึ
เลอืกสง่บคุลากรทีค่อ่นขา้งท างานเห็นประโยชนส์ว่นรวม พรอ้มเสยีสละ
ใหท้อ้งถิน่ได ้“คนส าราญ งานส าเร็จ” และเลอืกสง่ครทูีม่คีวามรูเ้รือ่ง
เด็กคอ่นขา้งด ีคดิวา่น่าจะเอามาใชป้ระโยชนไ์ด ้และเรามแีกง๊นมกลอ่ง 
และตวัผูบ้รหิารทีพ่รอ้มจะลงชมุชนแกปั้ญหา จะสามารถรว่มเป็นทมี
ท างานดา้นเด็กและเยาวชนกบันักถักทอชมุชน … ถา้จัดกระบวนการให ้
ด ีจะท าใหผ้ลสมัฤทธิต์ามมา สามารถท าให ้อบต.ท างานรว่มกบั
ชาวบา้นไดด้มีากขึน้”



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน  2 แหง่
1.รร.วัดปากสมทุร (คลองสองรอ่ง)  ระดบัประถมศกึษา   (จ านวนเด็กประมาณ 20 คน)

2.รร.วัดปากสมทุร (ไวยวฒุชินานุสรณ์) ระดบัอนุบาล-มัธยมตน้  (จ านวนเด็กประมาณ 
300 คน)

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

คอื ศพด.อบต.แหลมใหญ่



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

ปราชญ์
ชาวบา้น

อยูใ่นลักษณะตา่งคนตา่งอยู ่ถา้มเีรือ่ง
ตอ้งปรกึษาก็จะเขา้มาชว่ยเหลอื อาทิ
เรือ่งดนิ ประมง สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม
ชายฝ่ัง 

กจิกรรมกอ่กองทราย กจิกรรมวฒันธรรม
ประเพณี 
*อนาคตในโครงการกระบวนการใหเ้ด็ก
รักษ์ชมุชน ในประเด็นการอนุรักษ์
ธรรมชาต ิวถิธีรรมชาต ิอาจจะดงึปราชญ์
ชาวบา้นเขา้มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู ้

โรงเรยีน ใหค้วามรว่มมอืสง่นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม / ของบฯ สนับสนุนในการท า
กจิกรรมตา่งๆ จาก อบต.

กจิกรรมของโรงเรยีน 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

สถาบนัวจิยั
ภาษา 
ม.มหดิล

เขา้มาประสานงานกบั อบต. เพือ่เก็บขอ้มลู
ชมุชน

เป็นกลุม่วจิัยแรกทีเ่ขา้มาท างานกบั อบต.แหลม
ใหญ ่

สกว. เมือ่กอ่นเขา้มาเป็นจดุเปลีย่นให ้อบต.เปลีย่น
แนวคดิกบังานวจิัย วา่ไมใ่ชม่ปีระโยชนแ์คเ่พยีง
เอกสาร แตท่ าใหอ้บต.รูจ้ักท างานแบบมี
กระบวนการ รูจ้ักเก็บขอ้มลู รูจ้ักชมุชนตนเอง 
และรูจั้กน าสิง่ทีท่ าไปใชป้ระโยชนใ์ชพ้ัฒนา
ชมุชน อยา่งมสีว่นรว่ม 

นายกเขา้รว่มท างานกบั สกว. กอ่นทีจ่ะไดเ้ขา้มาเป็น
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ /หลังจากเขา้มาเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิน่
จงึคอ่นขา้งใหค้วามส าคัญกับการเก็บขอ้มลูทีจ่ะเป็น
พืน้ฐานส าคญัในการท างาน อาท ิการลงประชาคม
หมูบ่า้น เก็บขอ้มลูปัญหาอยา่งมสีว่นรว่ม แลว้น าไป
แกปั้ญหาทีต่รงตอ่ความตอ้งการของชมุชน

ปตท สรา้งครนัูกจัดกระบวนการเรยีนรูท้ีส่มทุรสงคราม 
/ สนับสนุนเรือ่งการจัดการชายฝ่ัง / ยวุชน
มคัคเุทศก ์

โปรเจคในอนาคต ท าแหลง่เรยีนรูบ้รเิวณที ่ปตท
ไปตัง้ฐานการผลติอยู ่ รว่มกบัมลูนธิโิลกสเีขยีว

NGO เป็นกลุม่ภาคประชาชนตามสภาพปัญหาที่
เกดิขึน้ตา่งๆ อบต.เขา้ไปมสีว่นรว่ม ถา้เห็นวา่
เป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทอ้งถิน่ / มี
ประโยชนต์อ่ชมุชน (ใชห้ลกัเหต-ุผล เป็นหลกั
ในการเขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่ม ดจูากขอ้มลู แลว้
ตดัสนิใจ)

อาท ิกลุม่ภาคประชาชนคนรักแมก่ลอง 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่

ย 

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

สภากาชาด
ไทย

เขา้มาปี 2551 เนือ่งจาก เอดสก์ าลงัระบาด 
และสมทุรสงครามถกูเลอืกใหเ้ป็นพืน้ทีน่ ารอ่ง
ในการป้องกนัเอดส ์ อบต. แหลมใหญจ่งึสง่
เด็กอายรุะหวา่ง 14- 17 ปี ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสยีง
เขา้รับการอบรม

โครงการป้องกนัเอดส ์ปี2551
*ปัจจบุนั และสภากาชาดไทยจะถอนตวัออกไป
แต ่อบต.ก็ยังคงนโยบายนี ้และสานตอ่กจิกรรม
ของ สภากาชาดเรือ่ยมาเป็นปีที ่6

สสส. ลา่สดุอนุมตังิบประมาณผา่นมายงัศนูย์
ประสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่ในโครงการ 
โครงการ “ความปลอดภัยบนทอ้งถนน”  
ใหก้บักลุม่เด็ก “แกงคน์มกลอ่ง”  ส าหรับการ
สรา้งวนัิยในการใชร้ถใชถ้นน และสรา้งวนัิย
จราจร 

โครงการ “ความปลอดภัยบนทอ้งถนน” 

ปตท. ก าลงัจะมโีครงการ “ยวุมคัคเุทศก”์ ดา้น
ทรัพยากรชายฝ่ังโดย ปตท.มนีโยบาย
สนับสนุนโรงเรยีนที ่ปตท.ไปตัง้ฐานการผลติ 
ส าหรับทีแ่หลมใหญ ่ปตท.จะเขา้มาสนับสนุน
งบประมาณ + ความรู ้ดา้นการจัดการป่าชาย
เลน

ก าลงัจะมโีครงการ “ยวุมคัคเุทศก”์



3 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : มธรุส  ปรองดอง ชือ่เลน่: กอ้ย
ต าแหนง่ : ครผููด้แูลเด็ก
 บทบาทการท างาน : 
เสรมิสรา้งพัฒนาการเด็กทัง้ 4 ดา้น ในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.แหลมใหญ ่
โดยจะดแูลรปูแบบการจัดกจิกรรมใหเ้หมาะสมรว่มกบัครผููช้ว่ย “เนน้ความรู+้
ความสนุก”

 ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน
ปี2547-2548 เป็นครปูระถมฯ สอนนาฏศลิป์/ภาษองักฤษ 
ปี2550 เป็นครศูนูยพ์ัฒนาเด็กเลก็

การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
จากสายงานการเป็นครทูีผ่า่นมา ท าใหเ้กดิการเรยีนรูง้านไปตามพฤตกิรรมของ
เด็กๆ ตา่งชว่งวยั / ตอ้งปรับตวัเขา้กบัเดก็ หาตวัชว่ยในการแกปั้ญหาเพือ่
พัฒนาการสอนใหด้ยีิง่ขึน้

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
มปีระสบการณ์การลงชมุชนเพิม่มากขึน้ (สรา้งการมสีว่นรว่มทัง้เด็ก และผูใ้หญ่
ได)้ มทีมีรว่มท างานพัฒนาเด็กฯ รูจั้กใชท้นุ/บคุคลทีม่อียูใ่นชมุชนใหเ้กดิ
ประโยชน ์และเกดิโครงการเด็ก เยาวชนทีท่ าแลว้ประสบความส าเร็จ

*ปัจจบุันมแีกง๊นมกลอ่ง เป็นเครือ่งมอืชว่ยเขา้ถงึชมุชนจากการรว่มท า
กจิกรรมของคนหลายชว่งวยั ทัง้เด็ก เยาวชน ผูใ้หญใ่นชมุชน 
ครอบครัว ในการมารว่มป่ันจักรยานออกก าลังกาย และท ากจิกรรมมี
ประโยชน ์สรา้งความสามัคค ีลดปัญหาความรนุแรง ฯลฯ

“เป็นคนทีท่ าแอะไร
แลว้ตอ้งท าใหไ้ดด้ี
ไมช่อบใหใ้ครเสยี
หนา้ แตก่็ตอ้งไมไ่ด ้
หนา้คนเดยีว ท า

ส าเร็จไปดว้ยกนั”



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : บปุผา ทรัพยส์มบรูณ์ ชือ่เลน่: ผา
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีบ่ญัช ี
บทบาทการท างาน : เขยีนเอกสาร จัดท ารายงานดา้นดัวเลข

 ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน
เคยท างานบญัช ีอยูบ่รษัิทเอกชน 
เพิง่เขา้มาท างานที ่อบต. ในต าแหน่งเจา้หนา้ทีบ่ญัชี

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ยังไมเ่คยท างานดา้นเด็กและเยาวชนโดยตรง 
ปัจจบุนัปี 57 เพิง่เขา้มาท างานกบั อบต.ในต าแหน่ง
เจา้หนา้ทีบ่ญัชี

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
-ไดพั้ฒนาตวัเอง ดา้นขอ้มลู จากการศกึษาขอ้มลูและ
ถา่ยทอดงานพัฒนาชมุชน และพัฒนาดา้นทักษะการพดู 
เจรจา น าเสนองาน
-สามารถท างานเป็นขัน้เป็นตอน มกีารจัดระบบการท างาน
ไดด้มีากขึน้ 

“อยากท างานกบั
ชุมชน โดยเฉพาะการ

น าเอาความรูด้า้นบญัชี

ช่วยชาวบา้น”



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : จรรยา แจง้กระจา่ง ชือ่เลน่ : จอย
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีพั่สด ุบทบาทการท างาน : รับผดิชอบ
งาน “จัดซือ้-จัดจา้ง” ของ อบต. ดเูอกสารงานกอ่สรา้ง / สอบราคา

 ประวตักิารศกึษา ประวตักิารท างาน
เป็นคน ในพืน้ทีต่.แหลมใหญ่-ลกูผูใ้หญบ่า้นหมู ่4
เรยีนจบ พอ่สนับสนุน/นายก อบต.ชกัชวนใหเ้ขา้มาท างานใน
ทอ้งถิน่ ซึง่มตี าแหน่งวา่งอยู่
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
บทบาทการท างานที ่อบต.ไมไ่ดท้ างานทีเ่กีย่วขอ้งกับเด็กและ
เยาวชน แตใ่นบทบาทการเป็นในพืน้ทีไ่ดเ้ป็นแกนน า "แกงคน์ม
กลอ่ง" ชมรมจักรยานของเด็กๆ หมูท่ี4่ ในต.แหลมใหญ ่มสีมาชกิ
กวา่ 30 คน (สรา้งวนัิย ความสมัพันธท์ีด่ ีและความสามัคคใีหเ้ด็กๆ 
ในชมุชน)
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
การสรา้งการปฏสิมัพันธท์ีด่กีับคนรอบขา้ง /ทักษะการท างาน-
ประสานงานกบัคนทัง้ใน และนอกพืน้ที ่/การพัฒนาคนในชมุชน
แกปั้ญหาดา้นเด็กและเยาวชน  และสรา้งความเชือ่มั่นในการท างาน
ใหก้บัตนเอง “ท างานไป เรยีนรูไ้ปดว้ย”

“ในอนาคตการเรียนรูจ้าก
หลกัสตูรนักถกัทอชุมชน อาจ

สามารถท าใหเ้ราน าความรูไ้ป

ใชพ้ฒันาบุคคลในชุมชนของ

เรา ทั้งเด็ก เยาวชน ครอบครวั 

รวมถึงลดความกงัวลในการ

ท างานของตนเองได”้


