
เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ
อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

จ.นครศรธีรรมราช



สภาพโดยท ัว่ไป “ ทต.โพธิเ์สด็จ ”

 เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ เดมิเป็นองคก์ารบรกิารสว่นต าบลโพธิเ์สด็จ ยก
ฐานะเป็นเทศบาล เมือ่วนัที ่ 7 ตลุาคม 2554 

 มพีืน้ที ่24 ตารางกโิลเมตร มพีืน้ทีรั่บผดิชอบทัง้หมด 9 หมูบ่า้น 8 ชมุชน 

 เป็นเขตตดิตอ่กบัพืน้ทีเ่ทศบาลนครศรธีรรมราช 

 ประชากรทัง้หมด 9,700 กวา่คน 
เด็กและเยาวชนประมาณ 3,000 กวา่คน
แบง่เป็น ชาย 1,549 คน หญงิ 1,498 คน 

 ชาวบา้นประกอบอาชพี ท าสวน มังคดุ เงาะ ลองกอง ทเุรยีน  ปลกูยางพารา



นาย เกรยีงศกัดิ ์ดา่นคงรกัษ ์(นายกเทศมนัตร)ี
เป็นคนในพืน้ที ่(รูส้ภาพปญัหาในพืน้ที่
คอ่นขา้งมาก) 
* สมยักอ่นเคยรบัซือ้ผลไมอ้อกนอก ท าใหเ้ห็นเด็กวยัรุน่
เยอะ รูจ้กัผูใ้หญ ่รูจ้กัเด็กๆ  เรารูจ้กัเขา  เขารูจ้กัเรา

แนวคดินโยบาย
• อยากใหเ้ด็กมรีายไดเ้สรมิ ใหเ้ขาสามารถแบง่เบา

ภาระพอ่แม ่
• อยากใหช้มุชนตัง้เป็นกลุม่องคก์รใหไ้ด ้มกีารพา

วทิยากรมาสอนท าขนมพืน้บา้นของไทย หดัใหเ้ป็น
เพือ่ทีเ่ขาจะไดน้ าไปหาเลีย้งตวัเอง 

เป้าหมาย: อยากสรา้งคณุภาพชวีติทีม่ั่นคงใหก้บัเขาใหไ้ด ้อยากสรา้ง

กลุม่องคก์รทีม่ั่นคง สรา้งคนดใีหก้บัสงัคม  เพราะเชือ่วา่ถา้สงัคมดเีด็กก็
จะเจรญิรอยตาม พอ่แมต่อ้งเขา้ใจเด็ก อยา่ใหอ้ยา่งเดยีว ใหแ้ตเ่งนิ
แตไ่มเ่คยดแูลเอาใจใส ่ตอ้งดพูฤตกิรรมของเด็กดว้ย ครอบครวั

จะตอ้งชว่ยกนั เรามหีนา้ทีแ่คช่ว่ยเสรมิใหเ้ขา



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน

ปี2556ไดต้ดิตัง้กลอ้งวงจรปิด ในหมูท่ี ่8 เพราะเป็นเสน้ลอ่แหลม บรเิวณ
ตรงนัน้เป็นรอยตอ่สามแยกเทวบรุ ี เป็นทางลดัออกไปไดห้ลายต าบล เลยตอ้งใช ้

กลอ้งวงจรปิด ทัง้หมูบ่า้นครอบคลมุทัง้หมูบ่า้น 2 หมูบ่า้นนัน้ คอืหมู ่8 และ หมู ่
6 เพราะจดุทีล่อ่แหลมมากและมปัีญหาเรือ่งยาเสพตดิเยอะ  
• พืน้ทีท่ ีม่คีวามเสีย่งสงู คอืพืน้ทีห่มู ่8 เพราะเป็นพืน้ทีค่อ่นขา้งแออดั 

* เก็บขอ้มลูจากผลการจับกลุม่ และขอ้มลูจากประชาชนในพืน้ที ่
** พืน้ท่ัวสมุสว่นใหญ่เป็นในบา้น

เทศบาลโพธิเ์สด็จคลา้ยๆ กบัชมุชนมดื เพราะมเีขตตดิตอ่กบั
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช พืน้ทีข่องเทศบาลมคีวามยาวไป
จนถงึหนา้ศาลากลาง จนแยกไมอ่อก กลนืคลา้ยเนือ้เดยีวกนักบั
เมอืง เมือ่มปัีญหาจะโยนใหเ้ทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ

ขอ้มลูจาก นายกเทศมนตรี



นโยบายการพฒันาเด็ก-เยาวชน

• พยายามให้มีการอบรมโครงการทุกปี  มีสภาเยาวชนของ
เ ทศบ าลต า บล โพธิ์ เ ส ด็ จ  เ ชื่อ ม เ ค รือข่ า ยก ับ จ ัง ห ว ัด
นครศรธีรรมราช มคีณะกรรมการทีเ่ขา้มาเป็นผูน้ าทีด่ ีและ
ตอนนีก้ าลงัศกึษาอยู่เรยีกว่ามผีูน้ าอยู่หลายๆ รุ่น  ทีเ่รารเิร ิม่
โครงการรว่มกบัมูลนธิสิยามกมัมาจล (เขา้รว่มอบรม ปี 2552
(โครงการเยาวชนกอ่การด)ี )

• สรา้งกลุม่เด็กด ีใหเ้ด็กรวมกลุม่กนัท าความด ีมกีารคดักรองเด็ก
ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะไปยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ มกีารพูดคุยเป็น
กรณีพเิศษ (พยายามเขา้ใหถ้งึปญัหาของเด็กในทกุ ๆ กลุม่) 



โรงเรียน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพ้ืนท่ี

โรงเรยีนในเขตพืน้ที่ 3 แหง่
1.โรงเรยีนวดัวณาราม  ระดบั ป.1-ป.6 จ านวนเด็ก 54 คน
2.โรงเรยีนวดัโพธิท์อง  ระดบั ป.1-ป.6 จ านวนเด็ก 102 คน
3.โรงเรยีนวดัโพธิเ์สด็จ ระดบั ป.1-ม.3 จ านวนเด็ก 141 คน

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3 แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ)
1.ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหยวนแหล    (จ านวนเด็ก 43 คน)
2.ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโพธิเ์สด็จ      (จ านวนเด็ก 113 คน)   2 ศาสนา
3.ศนูยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑว์ดัโพธิท์อง  (จ านวนเด็ก 40 คน)

** ถามวา่เด็กต าบลโพธิ ์3,000 กวา่คน แบง่เป็นเด็กประถมประมาณ 1,000 คน แตเ่ด็กไปเรยีนในเทศบาลนคร
นครศรธีรรมราช เด็กทีเ่รยีนพืน้ทีห่อ้ง 1 ประมาณ 5 – 6 คน แตโ่รงเรยีนในเทศบาลนครนครศรธีรรมราช หอ้ง 1 
ประมาณ 50 คน



กจิกรรมทีผ่า่นมา

 โครงการเยาวชนกอ่การดี จดัขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2552 เป้าหมายเพือ่สรา้งเด็ก
ดใีหผู้ใ้หญไ่ดดู้

 กลุม่เป้าหมาย 13-18 ปี 
 แนวคดิของการจดักจิกรรม: อยากใหผู้ใ้หญเ่ห็นเด็กท างาน 
 รปูแบบกจิกรรม 

- เก็บขยะ 
- สอนจับผา้ ผกูผา้
- เขา้คา่ยท ากจิกรรม โดยมทีมีงานจาก สรส.มาเป็นวทิยากรรว่ม

เร ิม่ท ามาประมาณ 5 ปี มกีารบนัทกึ MOU กบัหลายหนว่ยงาน มหาวทิยาลยัราชภฎั

นครศรธีรรมราช เขา้มาชว่ยอบรมความรูใ้หก้บัเด็ก ๆ พาเขา้คา่ยอบรมยาเสพตดิ
สง่เจา้หนา้ทีว่ทิยากรมาใหค้วามรูอ้กีทางหนึง่ดว้ย

 ภาคทีีใ่หค้วามรว่มมอื 
• เรอืนจ า

• กศน.
• ต ารวจภธูรในพืน้ที่

 ผลทีเ่กดิขึน้ : เด็กกลา้บอกวา่ตวัเองตดิยา (วทิยากรมคีวามสามรถในการดงึ
เด็กใหก้ลา้พดู)



กจิกรรมทีผ่า่นมา
 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค 1/2
ระยะเวลา 6 เดอืน (จบโครงการแลว้) 
 กลุม่เป้าหมาย ใชเ้ยาวชนประมาณ 100 คนทกุวนัเสาร ์หมนุเวยีนกนัไปทัง้ต าบล

ครัง้ละ 100 คน (ตดิตอ่โรงเรยีนและเยาวชนในพืน้ที ่ใชเ้ยาวชนในพืน้ทีโ่พธิเ์สด็จ)
แกนน า อสม. 20 คนเป็นพีเ่ล ีย้ง
 งบประมาณ 2 แสนบาท มกีารใหค้า่ตอบแทนเด็ก (100/คน/วนั)
เป็นนโยบายนายกเทศบาลโดยมองวา่ บา้นเมอืงเราปัญหาขยะ แลว้ความสกปรกเป็นบอ่
เกดิแหง่โรครา้ย และดไูมด่ดีว้ยบา้นเราเล็กจรงิแตค่วามสะอาดก็น่าอยูม่ากกวา่ และอยาก
ท าใหผู้ใ้หญด่เูป็นดว้ยอยา่งดว้ย
 รปูแบบกจิกรรม 

 กอ่นลงพืน้ทีก่ารจัดอบรมเตรยีมความพรอ้ม โดยมนีายกฯ พี ่ๆ นักถักทอ คณุคร ู
เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้เพือ่ใหเ้ขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั

 แบง่คนดแูลเด็ก เพราะคนเยอะ ก าหนดเสน้ทางการเก็บขยะ มกีารแยกขยะดว้ย 
 ผลทีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรม

ระเบยีบวนิยั / ความสามคัค/ีแบง่เบาภาระพอ่แม/่เด็กรูจ้กัการออมเงนิ 
 ตดิตามผล สอบถามผา่นผูป้กครอง 
 ภาคทีีเ่ก ีย่วขอ้ง รพสต. ชว่ยเหลอืเรือ่งยา /อสม./ผูน้ าชุมชน/ครโูรงเรยีน (มา

เดนิมาเก็บดว้ย)
 (วางแผนไวว้า่ปีหนา้จะท าเกีย่วกบับา้น)

http://www.youtube.com/watch?v=K8C34u_6glg


กจิกรรมทีผ่า่นมา

 โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค 2/2 (ตอ่)
ดงึสภาเด็กเขา้มามสีว่นรว่ม นอกจากการเก็บขยะแลว้ยังดงึใหเ้ยาวชนรว่มกนัรณรงค์

เกีย่วกบัไขเ้ลอืดออก เดนิขบวน ซอ่นกจิกรรมไวใ้นโครงการแตล่ะโครงการดว้ย ในการจัด
กจิกรรมแตล่ะครัง้จะมกีารจัดประชมุคณะกรรมการ เพือ่ก าหนดทศิทางการด าเนนิการ สภา
เด็กรว่มแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะในการจัดกจิกรรม (รว่มคดิ)

******************************

 สภาเด็กและเยาวชน 
มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 15 คน เป็นเด็กในชมุชน ตอนนีรุ้น่ 1 และ 2 ไปเรยีนที่
มหาวทิยาลยัราชภัฏ ก าลงัจะตัง้รุน่ที ่3 จากปัญหานีท้ าใหเ้ล็งเห็นวา่เด็ก ม.ตน้และ ม.
ปลาย น่าจะจัดกจิกรรมไดม้ากกวา่ เพราะมเีวลามากกวา่ 
(มองวา่สภาเยาวชนยังไมค่อ่ยแข็งแรง แตถ่อ้ยากใหแ้ข็งแรงก็ตอ้งดงึเอาเด็กนอก
ระบบเขา้มารว่ม เพราะมเีวลามากกวา่ แตท่าง ทต.ไมส่ามารถตดิตอ่ได)้

http://www.youtube.com/watch?v=K8C34u_6glg


ทต. โครงการเยาวชนก่อการดี

โครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค 

งบประมาณ 200,000 บาท

ขอขอ้มลูกบัทาง ทต. เนน้เด็กผูพิ้การ อยูน่อกพื้ นท่ี 

รพสต.

ต ารวจ

มีวิทยากรเขา้มาร่วมกิจกรรมอยู ่ 

กศน.

อบรมนักเรียนเร่ืองหมวกกนัน็อค / ยาเสพติด

อสม (400 คน) 

ใหข้อ้มลูโรคไขเ้ลือดออก / ปัญหาเด็กและเยาวชน

สนับสนุนเร่ืองยา/ความรูเ้ก่ียวกบัสาธารณสุข

แกนน า 20 คน

เป็นพ่ีเล้ียง

สภาเด็ก

โรงเรียน

ครสู่งนักเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรม

/สนับสนุนสถานท่ี

วดั

ครสู่งนักเรียนเขา้

ร่วมกิจกรรม 
เรือนจ  าม่วงบางเข็น

เขา้มาร่วมบา้งแลว้แต่โครงการ

มรภ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิสยามกมัมาจล

จดัโครงการ OK-Kid

สรส.



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ชือ่ภาคี
(ภายใน)

กจิกรรม-โครงการทีท่ า
รว่มกนั

ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/
ความสมัพนัธ์

รพสต. โครงการชมุชนสะอาดปราศจากโรค
สนับสนุนเรือ่งยา/ใหค้ามรูเ้กีย่วกับ

สาธารณสขุ

อสม. โครงการชมุชนสะอาดปราศจากโรค สง่แกนน า 20 คนเป็นพีเ่ลีย้งในโครงการ

โรงเรยีน โครงการชมุชนสะอาดปราศจากโรค/
โครงการเยาวชนกอ่การดี

สง่นักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมกบัทาง
เทศบาลฯ /เอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการจัด

กจิกรรม

วัด โครงการชมุชนสะอาดปราศจากโรค/
โครงการเยาวชนกอ่การดี

เอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการจัดกจิกรรม

สภาเด็ก โครงการชมุชนสะอาดปราศจากโรค/
โครงการเยาวชนกอ่การดี

เขา้รว่มกบัทางเทศบาลทกุครัง้ทีม่กีารจัด
กจิกรรม



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ชือ่ภาคี
(ภายนอก)

กจิกรรม-โครงการทีท่ า
รว่มกนั

ทีม่า/ลกัษณะความรว่มมอื/
ความสมัพนัธ์

มลูนธิสิยามกมัมา
จล

โครงการ OK-Kid
โครงการเยาวชนกอ่การดี

สง่วทิยากรเขา้มาอบรมใหค้วามรู ้และ
สนับสนุนงบประมาณ

สรส. โครงการเยาวชนกอ่การดี สง่วทิยากรเขา้มาอบรมใหค้วามรู ้

มหาวทิยาลยั
ราชภัฏ

นครศรธีรรมราช

โครงการเยาวชนกอ่การดี สง่วทิยากรเขา้มาอบรมใหค้วามรู ้ใน
โครงการ

เรอืนจ ามว่งบาง
เข็น

โครงการเยาวชนกอ่การดี เขา้รว่มกจิกรรม (เขา้รว่มบา้งแลว้แต่
โครงการ)

ต ารวจ โครงการเยาวชนกอ่การด/ี
โครงการชมุชนสะอาดปราศจาก

โรค

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ ป้องกนัความ
เสีย่ง//ดแูลความปลอดภัยเด็ก ๆ เวลาลง

พืน้ทีเ่ก็บขยะ



ท่ีมาของการส่งนกัถกัทอเขา้ร่วมหลกัสูตรนักถกัทอ

คนของเราขาดทกัษะการพดูเราจงึอยากใหเ้ขาไปฝึกไปศกึษา ชว่ย
ประหยดังบประมาณเพราะแตเ่ดมิตอ้งจา้งวทิยากร เป็นการลงทนุทีคุ่ม้
เพราะสง่นกัถกัทอไปศกึษาเพือ่ทีใ่หเ้ขาไดก้ลบัสอนคนอืน่ดว้ย เพราะเรา
ท าหลาย ๆ  โครงการหลายๆคร ัง้ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการจา้งวทิยากร 
เมือ่คนในองคก์รของเรามทีกัษะการพดูแลว้ ตอ่ไปเมือ่ท ากจิกรรมอะไร 
เราก็สามารถท าไดเ้ลย

 เกณฑก์ารคดัเลอืก 
• ดจูากบคุลกิภาพและภาวะผูน้ า ตอ้งคดัคนทีม่ทีกัษะอยูแ่ลว้
• เราอยากใหม้กีารสือ่สารท ัง้ในองคก์ร นอกองคก์ร เขาสามารถ

เสรมิสรา้งเยาวชนใหต้อ่ยอดไดจ้ากทีเ่ราม ี2 คนเป็น 4 คนและเพิม่ข ึน้
เร ือ่ยๆ เพือ่จะไดช้ว่ยงานและประสานงานในอกีหลายๆดา้น ในอนาคต

“เราจะตอ้งเสรมิสรา้งคนในองคก์รกอ่นเรา ถงึจะออกไปสูน่อกองคก์รได”้



นกัถกัทอชุมชน (1/2)

ชือ่ วฒุธศิกัศกัดิ ์ชยัพฒันว์งศกร    ชือ่เลน่ นก
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน บา้นเกดิ อ.รอ่นพบิลู 

ประวตักิารท างาน

• หลงัจากจบ ป.ตรี เขา้ท างานท่ีบริษัทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ดแูลเรือ่งการเครม

รถ และการต่อทะเบียนรถ

• สอบบรรจุรบัราชการไดเ้ป็นลกูจา้งของโรงพยาบาลมหาราช

• สอบรบัราชการรบัไดบ้รรจุเป็นเจา้หน้าท่ีพสัดุ จงัหวดักระบ่ี 2 ปี

• หลงัจากน้ันยา้ยมาอยูน่ครศรีธรรมราช เปล่ียนสายงานมาเป็น เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 

2 ปี เล่ือนมาเป็นนกัพฒันาชุมชน 3 ปี - ปัจจุบนั

การศกึษา 
ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 
ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง



เขา้ท างานกบัทาง ทต.โพธิเ์สด็จ เมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2552

จากนัน้ไมม่กีีเ่ดอืน มภีาคเีครอืขา่ยจาก สรส.รว่มกบัมลูนธิสิยามกมัมาจล และ
ผอ.โรงเรยีนวดัโพธิท์อง (ผอ.ประพงษ์) เขา้มาจดุประกายในเรือ่งของกจิกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชน

มกีารจัดตัง้ คณะกรรมการพฒันาเด็กและเยาวชนขึน้มา 
ประกอบดว้ย นายกเทศมนตร ี/ สมาชกิอบต. / ตวัแทนจากมหาวทิยาลยั
ราชภฎันครศรธีรรมราช/ศนูยพ์ฒันาสงัคมหนว่ยที ่21 นครศรธีรรมราช
ในเครอืพฒันาสงัคม/ผูใ้หญบ่า้น ผูน้ าชุมชน/อสม.

** มกีารบนัทกึท า MOU รว่มกนักบั สรส. ต ัง้แต ่1 ต.ค. 52-30 ก.ย. 54 

ประวตักิารท างาน (ตอ่)



 หลงัจากน ัน้มลูนธิสิยามกมัมาจลสง่วทิยากรมาท ากจิกรรมเขา้คา่ย OK Kid 
เกีย่วกบัการด าเนนิการพฒันาเด็กและเยาวชน โดยคดัเลอืกจากหมูบ่า้นแตล่ะ
หมูบ่า้น อาย ุ10-18 ปี  รบัสมคัรโดยให ้อสม. เป็นคนด าเนนิการคดัเลอืก 

จดัการประชุม กอ่นด าเนนิกจิกรรมเขา้คา่ย / มกีารถอดบทเรยีน

 ปญัหาอปุสรรคคอื เจา้หนา้ทีย่งัมคีวามอาย 

 เยาวชนแตล่ะหมูบ่า้นมาท ากจิกรรมรว่มกนั  แลว้กลบัไปคดิโครงการแตล่ะ
หมูบ่า้น แตล่ะชุมชนจะน าเสนอโครงการเขา้มา 

◦ โครงการของหมู ่8 เกีย่วกบัการผกูผา้ตามงานตา่ง ๆ 

◦ หมูท่ ี ่1 น าเสนอโครงการเกีย่วกบัการพฒันาวดั 

◦ โดยทา่นนายกจะน าเสนอโครงการทนุละ 1 พนับาทในการซือ้อปุกรณ์ ไป
ท ากจิกรรม



 โครงการครอบครวัอบอุน่ 
เร ิม่ต ัง้แตปี่ 2552 จดัเป็นประจ าทกุปี ยกเวน้ปี 2557 ไมไ่ดจ้ดัตดิขดัเรือ่ง
ของงบประมาณ
 วตัถปุระสงค ์ ตอ้งการใหค้นในครอบครัวไดม้เีวลาท ากจิกรรมรว่มกนั

 รปูแบบกจิกรรม 
ท ากจิกรรมนันทนาการ ถอดบทเรยีนของครอบครัวแตล่ะครอบครัว  จากนัน้เสนอปัญหาใน

ชมุชนของแกไ้ขปัญหารว่มกนั มกีารน าเสนอรว่มกนัวา่เด็กมคีวามตอ้งการอะไร  ผูป้กครองตอ้งการ
อะไร (เราก็น ามาเสนอตอ่ทา่นปลัด ทา่นนายก ในแผนงานกจิกรรมเพราะแตล่ะโครงการสามารถแตก
ออกเป็นหลายกจิกรรมได)้

 จ านวนผูเ้ขา้รว่ม 50 ครอบครวั

 งบประมาณ จากของเทศบาลและเงนิสนบัสนนุจากพฒันาสงัคมของ
จงัหวดัมงีบประมาณใหไ้ดท้กุปี ประมาณปีละ 30,000 บาท/กจิกรรม

 ผลทีเ่กดิ คนในครอบครัวท ากจิกรรมรว่มกนัมากขึน้

 ปญัหาในการจดักจิกรรม ผูป้กครองยังไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอื

ผลงานเดน่



 อยากพัฒนาเกีย่วกบัการรวมกลุม่กนัของอาชพีในพืน้ที ่ เชน่ 
การรวบรวมผลไม ้เพือ่น ามาจ าหน่ายในทีเ่ดยีวกนั จัดตัง้
สหกรณ์ปรกึษากบัผูน้ าชมุชนเพีอ่จะไดร้าคาทีด่กีวา่นี ้

 มกีารต ัง้ชมรมทีช่ดัเจนและมกีารบรหิารจดัการโดยที่
เด็กและเยาวชนเป็นผูบ้รหิารจดัการเอง อยา่งทีเ่สนอไวว้า่
เด็กมคีวามตอ้งการแบบไหน แลว้ใหเ้สนอไปยงัเทศบาล เขา้
สูก่ระบวนการพัฒนาเพือ่ตอบปัญหา เสนอการแกไ้ขปัญหา
ของเด็กและเยาวชนได ้เชน่สถานทีอ่อกก าลงัทีไ่มไ่ดม้ี
ครอบคลมุทกุชมุชนเพราะพืน้ทีส่าธารณะไมม่ี

เป้าหมายในฐานะนกัพฒันาชุมชน
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ความรูส้กึทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ความคาดหวงัจากหลกัสตูร

ท าใหเ้ขา้ใจกระบวนการมากขึน้ในเรือ่งของตน้ทนุตา่ง ๆ เขา้ใจ
เป้าวตัถปุระสงคข์องโครงการวา่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อะไรทีเ่ราเขา้
ไปรว่มท าตรงนี ้ใหเ้ขา้กบัคนในชมุชนกบัเด็กและเยาวชน

เตมิเต็มในเรือ่งของความเขม้แข็งในการจัดกจิกรรม การถอด
บทเรยีน น าปัญหามาเขา้สูก่ระบวนการแกไ้ขใหเ้ป็นระบบการ
จัดการมากขึน้  ทีผ่า่นมาเคยมกีารถอดบทเรยีนหลงัจากการจัด
กจิกรรมอยูแ่ตไ่มไ่ดเ้ขา้สูก่ระบวนการตอ่ยอด คดิวา่หลงัจากเขา้
อบรมในครัง้นีจ้ะน ามาพัฒนาตอ่ยอด
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ชือ่-นามสกลุ เอกมล พลบัชว่ย ชือ่เลน่ เอก
ต าแหนง่ : นติกิร บา้นเกดิ ลานสกา (นครศรฯี)

 ประวตักิารท างาน

ปรญิญาโท สาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

o ท างานเอกชน เกีย่วกบัเอกสาน/นักจัดรายการวทิย ุใหค้วามบนัเทงิทั่วไป 

o 4 มนีาคม 2549 เขา้ท างานที ่เทศบาลทุง่ยาว จ.ตรัง  ในต าแหน่ง นติกิร 
และจัดรายการวทิยใุนชว่งค า่ (เป็นของเอกชนแตอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ทศบาล )

o 2556-ปจัจบุนั  เขา้ท างานที ่ทต.โพธิเ์สด็จ ในต าแหน่งนติกิร 

 ประวตักิารศกึษา  



มสีว่นรว่มสรา้งศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ท าหนา้ทีข่ออนุญาตกอ่ตัง้ศนูย ์งบประมาณ 
หลกัเลยคอืเป็นครเูพราะเริม่กอ่ตัง้เรายังไมม่คีรเูลยตัง้เขา้ไปท าหนา้ทีด่แูลเด็กๆ 
และมกีจิกรรมเกีย่วกบัคา่ยในชว่งเดอืนเมษายน วชิาการภาคฤดรูอ้นทีเ่ปิดให ้
เยาวชนเขา้มาอบรมมทีัง้การเรยีน การเลน่ และการศกึษาดงูาน สนัทนาการจะมี
เจา้หนา้ทีส่นัทนาการโดยเฉพาะเขา้มารว่มดว้ย มกีจิกรรมแรลลีว่ชิาการเป็นการเขา้
ฐานตา่งๆ ใหเ้ด็กๆไดส้รปุความรูท้ีไ่ดใ้นแตล่ะวนั  ใชร้ะยะเวลา 10 วนั

ประสบการณเ์ดิม

• โครงการใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมาย (ทีเ่ดมิเคยจดัอบรมกฎหมาย
เกีย่วกบัเด็กคดิวา่จะน ากลบัมาท าทีน่ ีเ่หมอืนกนั)

• โครงการรา่งเทศบญัญตัขิองเทศบาล

โครงการเก่ียวกบันิตกิร



อยากใหเ้กดิกลุม่องคก์รขึน้มา โดยใหเ้กดิแนวความคดิของ
เด็กเอง ใหเ้ขาคดิเอง ท าเองเพราะเด็กจะรกัในความคดิ
ของตวัเองและสามารถทีจ่ะท างานของตนเองไดด้ ีถา้เกดิ
เขาไมท่ าแลว้ใครจะท าเพราะเป็นงานของเขาเองกบักลุม่
ของเขาจะตอ้งเดนิหนา้ท าตอ่ไป ในความรูส้กึของเขา เขา
เป็นเจา้ของโครงการแตส่ ิง่ทีท่ าสว่นใหญเ่ทศบาลเป็น
เจา้ของโครงการและเด็กเป็นผูเ้ขา้รว่ม

เป้าหมายเก่ียวกบัเยาวชน
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ความประทบัใจในโครงการ

ความคาดหวงัจากหลกัสตูร

อยากไดเ้รือ่งของรปูแบบการจัดกจิกรรมใหเ้ด็กไมน่่าเบือ่ วธิกีาร
ท าอยา่งไรใหเ้ด็กไมเ่บือ่

ชอบกจิกรรม วาดฝันอนาคต รูส้กึวา่เราไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัเอง
มากขึน้ การทีเ่ราอยูค่นเดยีวคดิวาดฝันไวพ้อมาอกีวนัก็หายไปแต่
พอเราไดบ้อกเรือ่งทีเ่ราวาดฝันเอาไว ้และไดไ้ปฟังฝันของคนอืน่ 
ทีจ่รงิแลว้เราสามารถท าไดเ้ลยทัง้ทีย่งัน่ังอยูต่รงนี้ เราฝันแบบนัน้
เราไปแบบนีด้ไีหม


