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สภาพโดยท ัว่ไป 

  อบต.บางปลามา้ เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อยูท่างทศิใตข้อง 
อ.บางปลามา้ พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ป็นพืน้ทีล่าบลุม่ตามแนวล าน า้ทา่จนี 
สว่นใหญเ่ป็นนาไร ่ประกอบอาชพีทางเกษตรกรรม 
 

       อาชพีสว่นใหญเ่ป็นการกสกิรรม การท านา การท าสวน เป็น
อาชพีหลกัของคนในพืน้ที ่ 
 

       ประชากรในวยัท างาน-แรงงาน (อาย ุ15 ปีข ึน้ไป) จ านวน 
650,000 กวา่คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 ของประชากรท ัง้หมด 



สถานการณ์เด็กและเยาวชน 

     การเขา้ถงึเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กดิปญัหาเด็กตดิเกม ทอ้ง
กอ่นวยัอนัควร และยาเสพตดิ ความรนุแรงปญัหายาเพสตดิของ อบต.
จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นใหญเ่ป็นเด็กอาย ุ 14-15 ปี ซึง่พอ่แม่
บางสว่นมองวา่เป็นเรือ่งปกต ิเพราะเป็นคา่นยิมทีว่า่ “คนไหนคา้คนน ัน้
ก็รวย” ยาเสพตดิเขา้ถงึงา่ยกวา่อดตีมาก  
 

 ปญัหาดา้นการศกึษา เด็กนกัเรยีนอา่นไมอ่อกเพราะครมูุง่แตท่ า
ผลงาน 



นโยบาย อบต. 

     ในอดตีเนน้เรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐาน การเกษตร การท ามาหากนิใน
ชุมชนเป็นหลกั 

 

     ทีผ่า่นมางบประมาณเกีย่วกบัเด็กยงัมนีอ้ย จะเป็นสว่นของการ

อบรมใหค้วามรูแ้ละแนวทางการป้องกนัปญัหาดา้นเพศสมัพนัธ ์
ปญัหาตดิเกม ฯลฯโดยเชญิสาธารณสขุมาใหค้วามรู ้ 

 
 ตอ่ไปในปี 58 จะเนน้ใหเ้ด็กลงมอืท ากจิกรรมดว้ยตนเอง เพราะเห็น

วา่ทีผ่า่นมาการอบรมไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน ์ อาท ิสง่เสรมิใหเ้ด็ก
นกัเรยีนมาเรยีนดนตรใีนชุมชน ชว่งปิดเทอม เรยีนรูง้าน
ประดษิฐป์ระดอย เพือ่ใหเ้ด็กมคีวามคดิสรา้งสรรค ์ท าความสะอาด
เป็นตน้ 



นโยบายการพฒันาเด็กและเยาวชน 
 

สิง่ทีห่นกัใจทีส่ดุของคนบางปลามา้คอื 
 “ยาเสพตดิ”   

และอบต.ไมม่บีทบาทโดยตรง ดงัน ัน้ นโยบายที ่
สามารท าไดค้อืการมุง่ให ้

“ความรูแ้ละพฒันาเด็กต ัง้แตเ่ยาวว์ยั” 

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
 นกัถกัทอจะสามารถน าเอาวธิกีาร แนวความคดิในการจดักจิกรรม การดงึ
เยาวชนใหม้าเขา้รว่มกจิกรรมของ อบต. ใหห้า่งจากยาเสพตดิ “ไมไ่ดห้วงั
ใหป้ญัหาหมด...แคล่ดบา้งก็พอ” 

นายอนุสรณ์  นิลวรรณ 
รองนายก อบต.บางปลาม้า  



 
กจิกรรมตามงานประเพณี  
กจิกรรมวันพ่อ 5 ธันวา อบต.สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานและให้เด็ก
ทั้งหมดในชุมชนมาร่วมท าความสะอาดหมู่บ้าน สถานที ่มีชาวบ้านในพืน้ทีเ่ข้า
มาร่วมด้วย 
 

กจิกรรมตามนโยบาย  
จัดส่งอบรมบุคลากรเพือ่พฒันาทักษะ ตามบทบาทหน้าที ่ 

กจิกรรมทีผ่า่นมา 



กจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน 

 กจิกรรมศนูย ์ICT ภายใตก้ารสนับสนุนของกระทรวง ICT ศนูยอ์ยูท่ี ่
อบต. ส าหรับเด็กทีข่าดแคลนทนุทรัพยใ์นการซือ้คอมพวิเตอร ์
(คา่ใชจ้า่ย ชม.10 บาท)เป็นคา่บ ารงุรักษา เป้าหมายเพือ่ใหเ้ด็กหา
ความรู ้ส าหรับกลุม่คนหรอืองคก์รทีจ่ะเขา้มาขอใชส้ถานที ่จัดอบรม 

 
 ปี 2558 น ากลุม่เด็กและเยาวชนรวมตวัท ากจิกรรมสรา้งสรรคใ์น

ชว่งเวลาวา่ง ตามความสมคัรใจ อาท ิกจิกรรมวาดภาพ ประดษิฐข์อง 
เรยีนดนตรไีทย หรอือืน่ ๆ 

  
 จดัศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง (ดา้นการท านา) โดย

ประสานงาน 
กบัผูรู้ใ้นชมุชน มาสอนใหเ้ด็ก ๆ ท านาอนิทรยี ์ โดยเริม่ตัง้แตก่าร
คดัเลอืก 
เมล็ดพันธุ ์การเตรยีมดนิ หวา่น ปลกู และเกีย่ว - ไปจนถงึขัน้ตอนการ
ขาย 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที ่

โรงเรยีน 3  แหง่ 
 
1.โรงเรยีนวดัเสาธง          ระดบัประถมศกึษา      (จ านวนเด็ก 130 คน) 
2.โรงเรยีนอนุบาลวดัสวนหงส ์   ระดบัประถมศกึษา      (จ านวนเด็ก 66 คน) 
3.โรงเรยีนวดัโพธิศ์ร ี        ระดบัประถม-มัธยมตน้ (จ านวนเด็ก 100 คน) 
 
 

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3 แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ) 
 
1.ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัเสาธง          (จ านวนเด็กประมาณ  30  คน) 
2. ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัโพธิศ์ร ี       (จ านวนเด็กประมาณ  30  คน) 
3. ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัรอเจรญิ      (จ านวนเด็กประมาณ  30  คน) 



 
งบในการจดักจิกรรมด้านเดก็และเยาวชนโดยรวมประมาณ 

1.5% ของงบทั้งหมด 
 

งบประมาณ 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย  
งานดา้นเด็กเยาวชน 

ภาคภีายใน  

ภาคี/เครือข่าย  บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท าร่วมกัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ใหค้วามรว่มมอืกบั อบต.ชว่ยประขา
สมัพันธก์จิกรรมของ อบต.และดงึเด็กใน
พืน้ทีเ่ขา้มารว่มกจิกรรมกบัทาง อบต. 

โครงการดา้นเด็กและเยาวชน /งานวนัเด็ก/
งานวนัพอ่ ฯ 

โรงเรียน 
วัดเสาธง 

รว่มมอืกบั อบต.จัดกจิกรรมการโยนกลา้ 
ด านา ใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูถ้งึวถิชีวีติของพอ่
แม ่

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชนเกีย่วกบั
ขัน้ตอนการปลกูขา้ว 

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย  
งานดา้นเด็กเยาวชน 

ภายนอก 

ภาค/ี
เครือข่าย  

บทบาท โครงการ/กจิกรรมที่ท าร่วมกัน 

สสส. สง่เสรมิกจิกรรมเรือ่งสขุภาพ  โครงการดา้นสขุภาพ 

สป.สช. สนับสนุนงบประมาณโครงการดา้นเด็กและ
เยาวชน 

พม. สนับสนุนงบเกีย่วกบัการพัฒนาครอบครัว 
เด็กและสตร ี 

หนุนการพัฒนาครอบครัว 

พมจ. สนับสนุนงบประมาณดา้นเด็กและเยาวชน  โครงการ ICT 

อบต.
ข้างเคียง 

ใหค้วามรว่มมอืในการจัดกจิกรรม เชือ่ม
ความสมัพันธร์ะหวา่ง อบต. 

งานกฬีาตา้นยาเสพตดิ  



นักถักทอชมุชน         



นักถักทอชมุชน         
ชือ่จรงิ : นางสาวกณิษา  เรอืนเพ็ชร ชือ่เลน่: กอ้ย 
ต าแหนง่ :พนกังานธุรการ (สว่นการศกึษา) เป็นคน
อ าเภอเมอืง จ.สพุรรณ 
บทบาทการท างาน :  
จัดโครงการ ดแูลศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หวัหนา้จะเป็นคนเขยีนโครงการ 
เรามหีนา้ทีใ่นการชว่ยประชาสมัพันธ ์ประสานงานกบัทางผูใ้หญบ่า้น
และผูน้ าชมุชน โรงเรยีนในเขตพืน้ทีรั่บผดิชอบใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมกบั
ทาง อบต. 
  

 ประวตักิารศกึษา 
จบบญัชแีละการตลาด ปวส. วทิยาลยัอาชวีศกึษาสพุรรณบรุ ี
  ประวตักิารท างาน 
เป็นลกูจา้ง อบต. และเลือ่นต าแหน่งเป็นผูช้ว่ยธรุการใน
ปัจจบุนั 
 การท างานดา้นเด็ก และเยาวชน 
ชว่ยโครงการตามโรงเรยีน เชงิสนับสนุน ชว่ยจัดกจิกรรม เชน่ 
เยาวชนคนดศีรสีพุรรณ 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
อยากใหเ้ด็กเยาวชน และประชาชนเขา้รว่มโครงการทีจั่ดโดยที่
เราไมไ่ดบ้งัคบัเพราะถา้เขามาดว้ยความตัง้ใจจรงิ การรว่ม
โครงการก็จะมคีวามสขุ เกดิการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี

“เพราะเป็นคนขีเ้บือ่งา่ย 
ไมช่อบท าอะไรซ ้า ๆ ซากๆ 
แตด่ว้ยความรับผดิชอบใน
หนา้ทีเ่ราก็ตอ้งท าให ้
ส าเร็จ แตก็่ไมรู่จ้ะท า
อยา่งไร” 



ชือ่จรงิ :กติต ิบ ารงุรกัษา ชือ่เลน่:  ออ๊ด 
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน  (เป็นคน อ.สองพีน่อ้ง จ.สพุรรณ) 
บทบาทการท างาน : สงเคราะหค์นชรา จา่ยเบีย้ยงัชพี 
สนบัสนนุกจิกรรมเด็กและเยาวชน 
 

 ประวตักิารศกึษา  
-ปวช.การตลาด 
-ปรญิญาตร ีรัฐประสานศาสตร ์
 ประวตักิารท างาน 
2548-ปัจจบุัน บรรจใุนต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน อบต.บางปลามา้  
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน 
ปัจจบุันมโีครงการทีท่ ารว่มกบัเด็ก และชมุชนคอืศนูยเ์รยีนรูด้า้นการ
ท านาอนิทรยี.์. 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
-ตัวหลักสตูรจะท าใหภ้ารกจิทีท่ าอยูม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในเชงิการขยายผลไปสูก่ลุม่กจิกรรมอืน่ ๆ   
-คาดหวงัวา่โครงการจะสามารถปรับเปลีย่นทัศคตขิองตัวเองบา้ง ให ้
เป็นจติสาธารณะมากขึน้  

“อยากจะสรา้งเด็กสกั
กลุม่ใหเ้ป็นเมล็ดพันธุค์ดิ
บวก คอื สามารถเป็น
ตวัอยา่งทีด่มีาสอนเด็ก ๆ 
รุน่นอ้งตอ่ไปได”้ 

นักถักทอชมุชน         



ชือ่จรงิ : วรนิทร กางก ัน้ ชือ่เลน่: โอ 
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป (เป็นคนในพืน้ที ่) 
บทบาทการท างาน : ท างานครอบคลมุในทกุดา้น ท างานรว่มกบัสาย
งานอืน่ ๆ ท ัง้เร ือ่งของการจดักจิกรรม สถานที ่วางแผน งบประมาณใน
การจดักจิกรรมตา่งๆ   
 

 ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาตร ีการจัดการทั่วไป มรภ.กาญจนบรุ ี  
ปรญิญาโท นโยบายสาธารณสขุ มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา  
ปัจจบุนัเรยีน ปงโท การบรหิารงานสาธารณสขุ มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
 

 ประวตักิารท างาน 
จบมาเป็นครสูอนคอมพวิเตอร ์ประมาณ 2 ปี รร. สหวทิยาการ  
ประมาณ 47  มาเป็นลกูจา้งราชการ  
สอบ เป็น จนท.ธรุการ เปลีย่นสายงาน เป็นนักพัฒฯ และ  
จนท.ทั่วไปจนถงึปัจจบุนั   
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน 
หลงัจากเขา้หลกัสตูรนักถกัทอ เริม่ลงมอืท ากจิกรรมมากขึน้ เชน่ กจิกรรมอบรม
ยาเสพตดิ โครงการสป.สช. 
 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร 
ไมรู่เ้รือ่งแนวทางวธิกีารท างาน เพราะการท างานบางครัง้ไมไ่ดท้ างานตามทีเ่รา
เรยีนมา อยากใหห้ลกัสตูรนักถกัทอฯ ชว่ยเสรมิทักษะการท างานใหช้ดัขึน้ ให ้
มองเห็นขอ้บกพรอ่งของตนเอง เพือ่น ามาปรับใชก้บังาน  
 
 
 

“ถามวา่เหนือ่ยไหมก็
เหนือ่ย แตว่า่ก็ตอ้งท า 

เพราะเป็นบา้นเกดิของเรา 
ถา้เราไมท่ าบา้นเราก็ไมด่ ี
จะโดนดา่เราก็ตอ้งท า

เพราะมันเป็นบา้นของเรา
เอง ” 

นักถักทอชมุชน         


