
เทศบาลเมอืงปากพนู
อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช



สภาพท ัว่ไป

“ปากพนู” เดมิชือ่ "ปากน า้ปากพนู" เคยเป็นเสน้ทางคมนาคมทางน า้จากอา่วไทยไปกลาง
เมอืงนครศรธีรรมราช ประกอบไปดว้ย 12  ต าบล ประชากร 32,398 คน (ในจ านวนนีม้ ี
ประชาการแฝงราว 1,000 คน) , 11,202 ครวัเรอืน พืน้ที ่69.34 ตารางกโิลเมตร 

ถา้มองในเชงิ “การปกครอง” ปากพนูเป็นเทศบาลเมอืง...ถา้หากมองทางสงัคม ตอ้งควบ
รวมพืน้ทีโ่ดยรอบคอื เขตอ าเภอเมอืง ต าบลทา่แพ และ เทศบาลเมอืงปากพนู 
(ปลดัเทศบาล) ดงัน ัน้ลกัษณะทางสงัคมของ “ปากพนู”  จงึเป็น “กึง่เมอืง ก ึง่ชนบท” 
และสภาพดงักลา่ว ท าใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยขา้มไป ขา้มมาของคน โดยเฉพาะกลุม่ใช้

แรงงานรบัจา้ง 

“สว่นมากมากเชา่บา้นอยู.่.บางบา้นเอาลกูมาดว้ย...มี
ทัง้ทีเ่รยีนหนังสอืและไมเ่รยีนหนังสอื ... สว่นทีเ่รยีนเรา

ก็ดแูลได ้สว่นทีไ่มไ่ดเ้รยีนก็ จับกลุม่ รวมแกงค”์ 

.. ปลัดเทศมนตรเีมอืงปากพนู



สภาพทางเศรษฐกจิ

ชาวบา้นสว่นใหญ่ประกอบอาชพีประมง...ซึง่เป็นอาชพีทีม่รีายไดด้แีตอ่าชพีประมง
ซึง่ก็ท าไดไ้มต่ลอดทัง้ปี...และยังตอ้งการแรงงานสงู จงึตอ้งมกีารเกณฑส์มาชกิ
ในครอบครัวลงเรอืประมง...สว่นทีไ่มไ่ดเ้กณฑ ์ก็มักสง่ลกูหลานไปเรยีนตา่งพืน้ที่

หวงัใหไ้ปประกอบอาชพีอืน่ เนือ่งจาก “ประมง” เป็นอาชพีทีไ่มม่ั่นคง  

ตอ่มา...เกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคัญ 
(เดาวา่หากไมเ่กดิจากการหาปลาแบบผดิวธิ ีก็เกดิจาก
การขดุน ้ามันในทะเล : ปลัด) สง่ผลตอ่อาชพีประมงของชาวบา้น

------ เรอืเล็กไมไ่ดอ้อกจากฝ่ัง !!!!



สภาพทางเศรษฐกจิ

จาก 80 % ของอาชพีประมง ลดลงเหลอืราว 10 % (รองนายก)
เกดิอาชพีใหมค่อื “ท าเครือ่งแกงปักษ์ใต”้ ตระเวนเดนิสายทัว่
ประเทศ แตก่ารท าเครือ่งแกง ชาวบา้นตอ้งเคลือ่นยา้ยไป
ตา่งจังหวดัโดยอาศยั...พกไปเพยีง “องคค์วามรู”้ ไปหาวตัถดุบิ
เอาขา้งหนา้

เด็กจงึอยูก่บัคนแก ่!!! 

ครอบครัวล่ม !!!!



เมือ่ครอบครัว “ลม่สลาย” แนวทางของเทศบาลเมอืงปากพนูคอืการ
“สรา้งครอบครวัขึน้มาใหม”่ ผา่นกลไก “การจดัการรว่มกนัของ
ชุมชน” 
---------------------------------------------------------------------
** ขอ้จ ากดัคอื “อาชพี” ของชาวบา้นสว่นใหญค่อืประมง
ไมไ่ดร้ว่มกนัเหมอืนชาวไรช่าวสวน ดงันัน้ ในแงข่องการรวมกลุม่จงึท าได ้
ยาก

ครอบครัวล่ม !!!!

เด็กขาดการอบรมจากครอบครัว
ปญัหา

ตัง้แก็งค์
- เสพยา (4x100) 
- กอ่อาชญากรรม
- แมว่ัยใส

ดูได้จากสถิติมิเตอร์น ้าหาย
โค้ก + น ้าแข็งป่น
ขายดีเป็นพิเศษ

สถานการณเ์ด็กและเยาวชน



นโยบาย : รือ้ฟ้ืนสถาบนัครอบครัว

เฉลมิ ศรเีมอืง 
นายกเทศมนตรี

“เชือ่มัน่ในสถาบนัครอบครัว

อดตีก านนั ..ผนัตวัเองมาเป็น นากยกเทศมนตร.ี..
เพราะไมม่ลีกู...จงึรกัเด็ก ๆ ในชุมชนเหมอืนลกู
ใสใ่จและใหค้วามส าคญักบังาน “เยาวชน” 
“งานผูใ้หญไ่มไ่ปเป็นประธานเปิดงานก็ได.้..
แตง่านเด็ก ๆ นายกไปทกุงาน”  -- (รองนายก)  

ความคาดหวงัตอ่นกัถกัทอ  : ผูบ้รหิาร...มาแลว้ก็ไป แตท่มีเจา้หนา้ทีต่อ้งอยูก่บั
เทศบาล อกีนาน ก็หวงัวา่ทมีนักถักทอจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการท า
ประชาคม เอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม มาปรับใชใ้นงานของแตล่ะสว่น แตล่ะ
ฝ่าย

นายกมองวา่ : การแกไ้ขปญัหาตอ้งเร ิม่จากบนลงลา่ง และลา่งขึน้บน กลา่วคอื 
บนลงลา่งหมายถงึ คณะผูบ้รหิารตอ้งลงไปรบัรู ้และคลกุคลกีบัชุมชน 
สว่นลา่งขึน้บน คอืชาวบา้นตอ้งเสนอเรือ่งผา่นมาทาง สท. เพือ่น าเร ือ่งสูฝ่ายบรหิาร



แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 โดยก าหนดใหเ้ป็นคณุลกัษณะพงึประสงคข์องศนูยเ์ด็กเล็กใน
สงักดั พรอ้ม ๆ กบัอธบิายกบัผูป้กครองวา่ “เนน้วชิาชวีติ ไมไ่ดเ้นน้

วชิาการ” เพือ่เตรยีมความพรอ้มเด็กกอ่นเขา้สูว่ยั
เรยีน

“พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม”
เชน่ รูจ้กัขอบคณุ รูจ้กัไหว ้การเขา้แถว 



นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ดา้นพฒันากลุม่เยาวชน
จากแนวทางการพฒันาจาก “บนลงลา่ง-ลา่งขึน้บน” ผา่นผู ้

ประสานงานอยา่ง สท. หรอื สมาชกิสภาเทศบาล ปจัจบุนัเกดิกลุม่
เยาวชน เล็ก ๆ ใน 3 กลุม่คอื กลุม่ปั่นจกัรยานทกุวนัเสาร ์กลุม่เยาวชน
เก็บขยะ และ“กลุม่ชุมชนสะอาดดว้ยสองมอืนอ้ง”  ทีด่แูลเรือ่งขยะใน
ชุมชน

“ส าหรับเรื่องขยะ...ก าลังขอความ
ร่วมมือ ในโรงเรียนให้จัดการขยะ
อย่างจริงจัง..เนื่องจากตอนนี้ขยะ
ก าลังล้นเมือง...ตอนนี้กันงบไว้ 3 
ล้านส าหรับท าเรื่องขยะ” รองนายก 



นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ดา้นพฒันาครอบครวั
จดัต ัง้กองทนุพฒันาครอบครวั เด็ก สตร ีผา่น “กองทนุ

สวสัดกิารและสาธารณสขุ” ซึง่กอ่นหนา้น ัน้ไดร้บังบประมาณจาก
กองทนุพฒันาสตรสีมยันายกยิง่ลกัษณ ์(ตอ่มายกเลกิโดย คสช.) 
เทศบาลเห็นวา่เป็นประโยชนจ์งึสานตอ่

“เราให้กองทุนหนุนได้ แต่ต้องเป็น
ภารกิจที่เทศบาลด้าเนินงานเอง...
แต่ก็ต้องมีกลุ่มจากข้างล่างขึ นมา
ด้าเนินงาน” – นายกฯ



นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ดา้นการศกึษา..
นอกจากเรือ่งการจดัการขยะในโรงเรยีน ก็ยงัสนบัสนนุใหเ้ด็ก

เรยีนภาษาตา่งประเทศโดยใหน้โยบายกบัครไูปวา่ “ใหค้รไูปด าเนนิงาน
เอง...จะจา้งเทา่ไหรก็่มาคยุกนั” 

สนบัสนนุใหโ้รงเรยีนน าเอาเกษตรผสมผสานตามแนวทาง
พระราชด ารไิปใช ้ฝึกใหเ้ด็กเขา้
ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ผา่นการท าเกษตร .. 
ผลผลติทีไ่ดจ้ะตอ้งน ากลบัมาเป็น
อาหารกลางวนั



ดา้นเด็กกลุม่เสีย่ง..
เนือ่งจากอยูใ่นเขตเมอืง ปญัหายาเสพตดิคอ่นขา้งรนุแรง...

เทศบาลประสานความรว่มมอืกบัต ารวจทอ้งที ่ตรวจปสัสาวะ  ต ัง้
งบประมาณส าหรบัเด็กไว ้3500 บาท / คน ส าหรบัเขา้คอ่ยบ าบดั

“ถ้าไม่ท้าเรื่องนี ..อนาคตเดาว่า
จะมีปัญหาคนโรคจิตเยอะ 
เพราะใช้ยากันมาก...ที่น่ากลัว
คือไม่เสพเฉพาะผู้ชาย...
เด็กผู้หญิงก็เสพ” รองนายกฯ

นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรียนในพื้นที่ 12 แห่ง แบ่งเป็น ประถมศึกษา 8 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 4 แห่ง

1. รร.โรงเรยีนวัดทา่มว่ง          ระดบัประถม    จ านวน 120 คน
2. รร.ราชประชานุเคราะห ์ 4 ระดบัมธัยมศกึษา        จ านวน 120 คน     
3. รร.บา้นหว้ยไทร                 ระดบัประถม               จ านวน 160 คน
4. รร.วัดทา่แพ                        ระดบัประถมฯ จ านวน 200 คน 
5. รร.บา้นสะเอยีน                    ระดบัประถม                จ านวน 200 คน 
6. รร.วัดศรมีงคล                   ระดบัประถม                จ านวน 200 คน
7. รร.วัดโบสถ ์                     ระดบัประถม จ านวน 200 คน
8. รร.วัดสทุธยิาราม               ระดบัประถม                จ านวน 120 คน
9. รร.วัดไพศาลสถติ (ขยายโอกาส) ระดบั ป.1-ม.3 จ านวน 342 คน
10. รร.วัดมะมว่งทอง (ขยายโอกาส) ระดบั ป.1-ม.3 จ านวน 270 คน
11. รร.ปากพนู                         ระดบัมธัยมฯ                จ านวน 800 คน
12. รร. โยธนิบ ารงุ                   ระดบัมธัยมฯ    จ านวน 2,000 คน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 7 แหง่

1. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู1่ จ านวนเด็ก 45 คน
2. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู3่ จ านวนเด็ก 60 คน
3. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู5่ จ านวนเด็ก 55 คน
4. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู8่ จ านวนเด็ก 70 คน
5. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู9่ จ านวนเด็ก 99 คน
6. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู1่0         จ านวนเด็ก 58 คน
7. ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กหมู1่1 จ านวนเด็ก 60 คน



รวมทกุแผนงาน งบฯทัง้หมดประมาณ 100 ลา้นบาท
(สว่นส านักปลดั/การศกึษา/สาธารณสขุ/การคลัง/โยธา)

งบประมาณของ เทศบาล



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็กเล็ก

ชื่อภาคี / องค์กร บทบาท
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรมที่ท าร่วมกับ
อบต.

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

ดูแลเรื่องสุขภาพเด็ก ให้ความรู้เร่ืองของสุขภาพแก่เด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีทาง ทต.จัดให้กับชาวบ้าน และเด็กในพื นที่

โรงเรียนในพื้นท่ี ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง ทต. จัด
กิจกรรมทักษะวันวิชาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง ทต. ทุกครั ง ที่มีการจัด

ภายใน



ภาคคีวามรว่มมอืการท างานดา้นเด็กเล็ก

ชื่อภาคี / องค์กร บทบาท
โครงการ/กิจกรรมทีท่ า

ร่วมกับ อบต.

ต ารวจ ร่วมกันดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก

สสส./ม.วลัยลักษณ์ ส่งเสริมสุขภาวะของคนในต้าบล โครงการส่งเสริมสุขภาวะ

กรมพละ กระทรวง
การท่องเที่ยวและ

กีฬา 
ส่งเจ้าหน้าที่นันทนาการ เข้ามาอบรมให้ความรู้ทักษะด้านกีฬา ค่ายอบรมฟุตบอล ฟุตซอล

โรงพยาบาลท่า
ศาลา/โรงพยาบาล

มหาราช
เข้ามาตรวจสุขภาพประจ้าปีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงคนในพื นท่ี

อ าเภอ
ดูแลกิจกรรมต่างๆ ส่งวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ สนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมยาเสพติด (งบประมาณ
20,000 บาท)

สสจ. ดูแลมาตรฐานสุขภาพเด็กเล็ก เร่ืองของความสะอาดแก้วน ้า จานชาม

สปสช. จัดสรรงบให้แก่วิทยากรที่จะเข้ามาดูแลกิจกรรมของเด็ก ๆ ในพื นที่ เพ่ือ
น้าไปต่อยอดกิจกรรม

ภายนอก



นักถักทอชมุชน (1)บทบาทหนา้ที ่: ดแูลงานดา้นการสง่เสรมิการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม
และกฬีาของเทศบาลเมอืงปากพนู นอกจากดแูลงานดา้นการศกึษาของ
เทศบาลยังท าหนา้ทีเ่ป็น “ผูป้ระสาน 10 ทศิ”
 ประวตักิารศกึษา
- 2546 จบปรญิญาตร ีสาขาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มรภ. 
นครศรธีรรมราช
- 2557 จบปรญิญาโทบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี
 ประวตักิารท างาน
- หลงัจากเรยีนจบเขา้ท างานเป็นบรรณารักษ์ทีห่อ้งสมดุของ มรภ. 

นครศรธีรรมราช ดแูลระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
- -ตดิทหารเรอื 1 ปี
- กลบัมาท างานทีค่ณะครศุาสตร ์ที ่มรภ.นครศรฯี ดแูลเกีย่วกบัสือ่การ

เรยีนการสอน
- เป็นวทิยากรอบรม Adobe Photoshop ใหนั้กศกึษา ประมาณ 6 

เดอืน จากนัน้เลือ่นต าแหน่งเป็นนักวชิาการ ส านักสง่เสรมิงาน
ทะเบยีน เป็นนักวชิาการคอมพวิเตอรข์องฝ่ายทะเบยีนมหาวทิยาลัย 

- ปี 2549 สอบบรรจเุป็นขา้ราชการ ที ่ทต.ปากพนูเขา้มาในต าแหน่ง
เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูทะเบยีน 

- ปี 2550 เปลีย่นต าแหน่งเป็นเจา้พนักงานธรุการ
- ปี 2551เปลีย่นสายงานมาเป็นนักวชิาการศกึษาจนถงึปัจจบุนั 
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน

กจิกรรมทีโ่ดดเดน่เป็นเรือ่งของดา้นกฬีา มกีารสง่เสรมิใหเ้ด็กใน
ชมุชนเขา้มารว่มกจิกรรม สง่เขา้แขง่ขนัทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 
จัดคา่ยอบรมฟตุซอล ตะกรอ้ มหีนา้ทีป่ระสานงานกบักรมพละ 
กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
เรามทีนุในพืน้ทีเ่ยอะ แตเ่ราดงึมาใชไ้มห่มด การผา่นหลกัสตูรน่าจะชว่ย
ใหเ้รามแีนวทาง หรอืวธิกีารในการดงึศกัยภาพของทนุในชมุชนมาใช”้

“หลักการท างานคอืเอาใจเขามา
ใสใ่จเรา ชว่ยเขากอ่น ใครใหช้ว่ย

อะไรแมไ้มว่า่งก็ตอ้งรับ ไม่
เกีย่วกบัหว้งเวลา แตข่อใหง้าน
เสร็จ คดิวา่เมือ่วนัหนึง่เราไป

ขอใหเ้ขาชว่ย..เขาก็จะชว่ยเรา”

นภดล รามณรงค ์(เดีย่ว) 
ต าแหน่ง : นักวชิาการการศกึษา



ชือ่: ชยัรตั บญุเนยีม ชือ่เลน่: บอล 
ต าแหนง่: หน.ฝ่ายบรกิารสาธารณสขุ
บทบาทหนา้ที:่ เนือ้งานสว่นใหญเ่กีย่วกบัคนไข ้คนในชมุชน 
เด็ก เป็นโครงการตา่งๆ ของ รพ.สต. ทีรั่บผดิชอบโครงการ
ของกองสาธารณสขุทกุอยา่ง ดแูลสขุภาพตัง้แตเ่ด็กแรกเกดิ 
ครบทกุเพศทกุวัย 

 ประวตักิารศกึษา
จบปรญิญาตร ีว.ทบ.สาธารณสขุชมุชน เมือ่ปี 2545 
 ประวัตกิารท างาน 
รับราชการเมือ่ปี 2545 ทีเ่กาะพงัน
ยา้ยมาอยูท่ปีากพนูได ้1 ปี กบัอกี 1 เดอืน 
 การท างานดา้นเด็ก เยาวชน

จัดท าโครงการ อย.นอ้ย โครงการยาเสพตดิภายในชมุชน 
(เคยท าโครงการเยีย่มบา้น ทีเ่กาะพะงัน มกีารจัดตัง้ศนูย์
เยีย่มบา้นผูป่้วย คนไขไ้มม่าก็จะเอายาไปใหท้ีบ่า้น ตูย้า
เคลือ่นที)่

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
คาดวังเรือ่งการเชือ่มรอ้ยเครอืขา่ย การถอดบทเรยีนเพือ่

กระตุน้การท างานของคนอืน่ โดยเฉพาะเทคนคิการดงึเอา
ศกัยภาพของเด็กออกมาใช ้ และการเขยีนโครงการหรอื
กจิกรรมเกีย่วกบัเด็ก

นักถักทอชมุชน (2)



ชือ่จรงิ : อรทัย จันทรเ์ขยีว ชือ่เลน่ : ดาว 
ต าแหนง่ : จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน(เป็นคนน่าน) 
บทบาทหนา้ที:่ เนน้ดแูลเรือ่งการจัดแผนเกีย่วกบัโครงสรา้ง
พืน้ฐาน บางครัง้ก็เกีย่วขอ้งกบัการดแูลเรือ่งทนุการศกึษาของ
นักเรยีน
 ประวตั ิ

จบการศกึษาดา้นบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการท่ัวไป 
มหาวทิยาลยัราชภัฎพระนคร

 ประวตักิารท างาน
หลงัจบการศกึษาเขา้รับราชการทีส่พุรรณบรุ ีในต าแหน่ง
บคุลากรไดปี้กวา่กอ่นจะยา้ยมาอยูท่ี ่ทต. ปากพนู (เริม่ท างาน
สายราชการไดป้ระมาณ 2 ปี)

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน 
คอ่นขา้งนอ้ย เพราะสว่นมากท าเรือ่งของแผนเป็นหลกั ทีจ่ะ
เกีย่วขอ้งเป็นดา้นการศกึษาทีจ่ะเขา้ไปควบคมุโรงเรยีนกับ
นักพัฒนาชมุชน
 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร

หลกัสตูรอาจจะไมเ่กีย่วกับงานทที าเทา่ไหร ่น่าจะเกีย่วกบั
นักพัฒนา  มากกวา่...แตจ่ะเกีย่วบา้งก็ตรงทีเ่ราตอ้งท าแผนปู
ทางเอาไว.้..อาจจะคาดหวังเรือ่งของการจัดท าแผนงานดา้นเด็ก
และเยาวชน 

“ไมต่ัง้ความฝันอะไรมาก
แคท่ าหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีส่ดุ” 

นักถักทอชมุชน (3)



ชือ่ สาระภี ศรพีร ชือ่เลน่ : ภี
ต าแหนง่ หน.ฝ่ายบรหิารสาธารณสขุ
---------------------------
บทบาทการท างาน : การบรหิารบคุคล ดแูลบคุคล งานสถานพยาบาล
ในเขตพืน้ที ่ ปฏบิตักิารหวัหนา้หน่วยบรกิารสาธารณสขุ ดใูนเรือ่ง
งบประมาณจัดท าเทศบญัญัต ิควบคมุภายในทัง้หมด โครงสรา้งพืน้ฐาน  
 ประวตักิารศกึษา
ปรญิญาตร ีสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช
 ประวตักิารท างาน
-ปี 2528 ท างานอยูท่ีส่ถานอีนามยั ท างานรักษาสง่เสรมิ ควบคมุป้องกนั 
ฟ้ืนฟสูขุภาพ ตามงานของอนามยั
-เป็นหวัหนา้สถานอีนามยัอนามยั 2534
-2550 ถา่ยโอนไปอยูเ่ทศบาล(สงักดัทอ้งถิน่) ตามพรบ. กระจายอ านาจ
2542 เพิม่งานสาธารณสขุ
-2552 หน.ฝ่ายสาธรสขุ กอ่นจะปรับมาเป็นรักษาการ ผอ.กอง 
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
โครงการเด็กท าในทกุดา้นใหค้วามรู ้ท ากจิกรรมรณรงคต์า่งๆ  ตอนนี้ท า
กจิกรรม “เด็กป่ันจักรยานทกุวนัเสาร”์ ในชมุชนเก็บขยะ เยีย่มผูส้.ูอาย ุ
ผูป่้วย ท ารว่มกบั อสม. เป็นเจา้ของโครงการเนือ่งจากเป็นโครงการทีท่าง 
รพ.รว่ม อสม.จัดขึน้ จัดมา 2 ปี เป็นโครงการตอ่เนือ่ง กจิกรรมอืน่ๆ ทัง้
เรือ่งของเด็กในโรงเรยีน นอกโรงเรยีน ปัญหายาเสพตดิ ทอ้งกอ่นวัยอนั
ควร ครอบคลมุงานเด็กทัง้หมด 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร

คาดหวังรปูแบบวธิกีารใหม ่ๆ  ทีจ่ะน ามาท ากบักลุม่เดก็และเยาวชนใน
พืน้ที ่สว่นหนึง่งานทีท่ าบางกจิกรรมท าแลว้ไมต่อ่เนือ่งท าใหเ้ราไมรู่จ้กัเด็ก
มากพอ 

“ถา้วนัหนึง่เด็กเหลา่นีท้ีเ่ขาเคยอยู่
กบัเรา เมือ่เขาโตขึน้ไมว่า่เขาจะ

ไปอยูไ่หนก็ตาม  
เราอยากใหเ้ขาเป็นคนทีม่คีณุภาพ 
ไมจ่ าเป็นวา่เขาตอ้งมาสรา้งความ
เจรญิใหแ้ตพ่ืน้ทีป่ากพนู แตอ่ยาก
ใหเ้ขาไปสรา้งความเจรญิในทกุๆ 

พืน้ที ่ทีเ่ขาท างาน ”

นักถักทอชมุชน (6)



ฐาปกรณ์ ศรเีมอืง
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ย เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน
--------------------------------------
 ประวตั ิ

อดตีเด็กคา่ย ตัง้แตต่อนมัธยม พอมาเรยีนศรปีทมุก็ท าคา่ย
อาสา จบเศรษฐศาสตร ์แตไ่มไ่ดใ้ชส้าขาวชิาทเีรยีนมามากนัก 
จงึคดิจะไปเรยีนตอ่ดา้นรัฐศาสตรก์ารปกครอง ปีหนา้

 บทบาทหนา้ที่
ไมค่อ่ยไดรั้บผดิชอบงานดา้นเด็กและเยาวชนโดยตรง แตก่็จะ

เขา้ไป
เป็นทมีอาสา ในชว่งทีม่กีารท าประชาคม

ส าหรับการเขา้รว่มหลักสตูรนักถักทอชมุชน ท ทอ ก็เหมอืนเรา
ท า ตอนท าคา่ย เราท าปลายเหต ุหลักสตูรท าตน้เหต ุน่าจะมา
ถกูทาง 

 ความคาดหวงัจากหลกัสตูร
คาดหวงัวา่จะพัฒนาตัวเอง และส าหรับสว่นทีค่ดิวา่อยากได ้

คอืการสรา้ง ภาวะผูน้ า ผมมองวา่กอ่นทีเ่ราจะพัฒนาคนอืน่ เรา
พัฒนาตัวเองกอ่น และเอาประสบการณ์ทีเ่ราไดรั้บ ไปถา่ยทอดให ้
คนอืน่ 

“เดีย๋วนีปั้ญหายาเขา้ถงึงา่ย
กวา่ความรู.้..และการพัฒนา
เด็กเป็นงานส าคัญ...อกีอยา่ง
..ผมชอบยุง่เรือ่งชาวบา้น 
เพราะเป็นงานทีท่า้ทาย”

นักถักทอชมุชน (4)



ชือ่จรงิ : ศริพิร ทองเกตุ
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน 
บทบาทการท างาน : ส ารวจขอ้มลูชมุชนเบือ้งตน้เพือ่จัดท าแผน ด าเนนิการ
และสนับสนุนใหม้กีารรวมกลุม่ของประชาชน เป็นทีป่รกึษากลุม่ สง่เสรมิให ้
ประชาชนมคีวามสนใจ มคีวามคดิรเิริม่ในการพัฒนาชมุชนทอ้งถิน่ของตน รว่ม
ท างานพัฒนาชมุชนกับกบัประชาชนในทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิ
 ประวตักิารศกึษา 
จบ ป.ตร ีสาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
บางพระ สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล
 ประวตักิารท างาน
-เจา้พนักงานวทิยาศาสตร ์สถาบันวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพ กรมสง่เสรมิวชิาการ
เกษตร  
-นักพัฒนาชมุชน อบต.นาสาร,อบต.สชิล,ทม.ปากพนู
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
กจิกรรมทีท่ ากบัเด็กและเยาวชนคอ่นขา้งมเียอะ อาทิ
กจิคารวานเสรมิสรา้งเด็ก
กจิกรรมพาลกูจงูหลานเขา้วัด
กจิกรรมครอบครัวสมัพันธ์
กจิกรรมสง่เสรมิคณุคา่ชวีติเด็ก
กจิกรรมคา่ยครอบครัวเด็กพกิาร
กจิกรรมชมุชนสะอาดน่ามองดว้ยสองมอืนอ้ง
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
มคีวามคาดหวงัวา่จะไดเ้รยีนรูก้ารท างานในรแูบบใหม ่มเีครือ่งมอืในการท างาน
ทีห่ลากหลาย สามารถเชือ่มโยงการท างานไดก้บัทกุกลุม่เป้าหมาย
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