
อบต.วดัดาว 

อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี



นายกประทวิ รศัมี 

“เพราะมองว่าโครงการน้ีมีประโยชนแ์ละไม่อยากจะพลาดโอกาส

อยากเพิ่มก าลงัคน กอ่งานใหม่ ขยายงานไดม้ากข้ึน”  

ท าไมถงึสง่เจา้หนา้ที่เขา้ร่วมโครงการอกีในปีน้ีเป็นปีที่ 2 ??

 ความคาดหวงัต่อนกัถกัทอ เขาสามารถคดิงานกนัเองได ้เราแค่ใหน้โยบายไปว่า

อยากท าแบบน้ีแลว้เขาสามารถเอาไปคดิต่อเองได ้



2 นกัถกัทอ อบต.วดัดาว 



ชือ่ ตฤณภพ ประเสรฐิ         ชือ่เลน่ : ต ัม้
ต ำแหนง่: นกัวชิำกำรศกึษำ (เป็นคนสพุรรณ)
บทบำทควำมรบัผดิชอบ
รบัผดิชอบงำนดำ้นกำรศกึษำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ท ัง้หมด และ
ดแูลศนูยเ์ด็กเล็ก  
 ประวตักิำรศกึษำ 
จบคณะกำรบรหิำรกำรศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฎัสวนดสุติ
 ประวตักิำรท ำงำน 
เคยท ำงำนที ่อบต. สนำมชยั จ.สพุรรณ ท ำอยูป่ระมำณ 6 ปี กอ่นยำ้ยมำ
บรรจทุี ่อบต.วดัดำว 
 กำรท ำงำนดำ้นเด็กและเยำวชน
กำรท ำงำนดำ้นเด็กและเยำวชนสว่นมำกจะท ำงำนรว่มกบันกัพฒันฯ 
 ควำมคำดหวงัตอ่หลกัสตูร
คำดหวงัวำ่หลกัสตูรฯจะชว่ยเตมิเต็มทกัษะดำ้นกำรคดิ กำรสอน และทกัษะ
ดำ้นกำรพดู เพือ่น ำมำใชใ้นเนือ้งำนของตวัเองตอ่ไป

นกัถกัทอ

“กำรพฒันำเด็กไมจ่ ำเป็นตอ้งพฒันำไปในทศิทำงเดยีวกนัเสมอ พฒันำหลำยๆทำงยิง่ด ีท ำไมตอ้งไป

ทำงเดยีวกนัขอเพยีงแคเ่ป้ำหมำยในกำรพฒันำของเรำเหมอืนกนัน ัน่คอื เด็ก ก็พอ” 



 ทกัษะการท างาน 

 ควำมถนดัสว่นตวั เป็นคนชอบศลิปะ บนัเทงิ งานประชาสมัพันธ ์

 ไมถ่นดัเลย ไมรู่จั้กธรรมชาตขิองเด็กในเชงิลกึ ไมรู่ว้า่เขามคีวามตอ้งการ
อะไรบา้ง เหมอืนเราขายของท าอยา่งไรใหโ้ดนใจผูซ้ือ้  ในความไมถ่นัดของเขา 
คอื “มองกลุม่เป้ำหมำยไมอ่อก”

 เป้ำหมำยสงูสดุ 

อยำกเห็นเด็กเป็นคนทีฉ่ลำดคดิ เกง่รอบดำ้น  เพรำะถำ้เคำ้ฉลำดคดิเขำจะ
ไมค่ดิในทำงทีไ่มด่ ีเขำจะเดนิทำงไปในทำงทีด่ ีมคีณุภำพจติทีด่ ี



 โครงกำรรกักำรอำ่น เกดิแนวความคดิมาจากนักถักทอ รุน่1 เห็นวา่เป็นแนวคดิทีน่่าสนใจจงึน ามา

ปรับใช ้

รปูแบบกจิกรรม : ใหบ้รกิารยมืหนังสอืนทิานแกผู่ป้กครองน าไปอา่นใหเ้ด็กฟัง เพือ่เป็นการซมึซบัการอา่น
โดยทางออ้มใหแ้กเ่ด็ก และสรา้งความสมัพันธภ์ายในครอบครัวผา่นตวัหนังสอื

 กจิกรรมวนัแม/่วนัพอ่ สง่เสรมิเรือ่งจรยิธรรมใหแ้กเ่ด็กตัง้แตเ่ล็ก ๆ 

รปูแบบกจิกรรม : จัดกจิกรรมวนัพอ่/วนัแมใ่หเ้ด็กเรยีนรูก้ารกราบพอ่-แม ่ 

กจิกรรมศูนยฯ์เดก็เลก็ 

 โครงกำรพฒันำควำมรูคู้ค่ณุธรรม 

รปูแบบกจิกรรม: พานักเรยีนไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งพลงังานทางเลอืก ณ อทุยานนานาชาตสิรินิธร จ.
เพชรบรุ ีเพราะมองวา่ทาง อบต.วดัดาวท าเกีย่วกบัพลงังานทางเลอืกอยูแ่ลว้ โซลาเซลล ์ น่าจะเป็น
ตวัอยา่งทีด่ใีนชมุชน เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีนเห็นเป็นรปูธรรม 

กจิกรรมโรงเรยีนประถม



จุดสาธติพลงังาน

ทางเลอืก ของ อบต.

วดัดาว 

เยาวชน ไปเรยีนรูเ้รื่อง

พลงังานทางเลอืก 

เด็กเรยีนรูว้ธิกีาร ผูป้กครอง

ชาวบา้น

ผูป้กครองเรยีนรูท้กัษะ

มองว่าเป็นการถกัทอชมุชนอกีอย่างหน่ึง เม่ือ อบต.จดักจิกรรมเด็กและผูป้กครองจะเรยีนรูใ้นเรื่องเดียวกนั



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็กเล็ก

ชือ่ภำค ี/ องคก์ร บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมทีท่ ำ
รว่มกบั อบต.

โรงพยำบำล
สง่เสรมิสขุภำพ

ต ำบล
ดแูลเรือ่งสขุภาพเด็ก ใหค้วามรูเ้รือ่งของสขุภาพแกเ่ด็ก โครงการสง่เสรมิสขุภาพเด็ก

ครศูนูยเ์ด็กเล็กใน
พืน้ที ่ 

อาศยักลุม่เป้าหมายจากโรงเรยีน ทางโรงเรยีนเองก็ใหค้วาม
รว่มมอืพาเด็กมาจัดกจิกรรม

พาเด็กเขา้รว่มงานบญุ งาน
ประเพณี
- โครงการรักการอา่น
-โครงการสง่เสรมิคณุธรรม วัน
พอ่-แม่

โรงเรยีนในพืน้ที่ สง่เด็กนักเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ทีท่าง อบต. จัด
โครงการพัฒนาความรูคู้่
คณุธรรม



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเด็กเล็ก

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมที่
ท ำรว่มกบั อบต.

สภำวฒันธรรม 
ขบัเคลือ่นดำ้น
วฒันธรรม

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมของต าบล เชน่ สารทเดอืนสบิ
ประเพณีก าฟ้าของชาวไทยพวน

สปสช. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกจิกรรม
โครงการสง่เสรมิ
คณุภาพเด็ก

อบต.บำงปลำมำ้ รว่มกนัสรา้งเครอืขา่ยสภาเด็กและเยาวชนระหวา่งต าบล



ชือ่ ทนิำรมภ์ ค ำมลูอนิทร ์ ชือ่เลน่ ทนิำ
ต ำแหนง่: ผูช้ว่ยนกัพฒัฯ
บทบำทควำมรบัผดิชอบ
ดแูลเรือ่งของกลุม่องคก์รอำชพี เด็กและเยำวชน สนบัสนนุสง่เสรมิ
องคก์รอำชพี ใหม้คีวำมรู ้และสำมำรถบรหิำรจดักำรได ้
 ประวตักิำรท ำงำน 
เคยท ำงำนทีศ่ภุนมิติแหง่ประเทศไทยมำกอ่น 
เขำ้มำบรรจเุป็นผูช้ว่ยนกัพฒัฯ ที ่อบต.วดัดำวประมำณ 4 ปี
 กำรท ำงำนดำ้นเด็กและเยำวชน
เป็นตวัต ัง้ตวัตใีหเ้ด็ก ๆ มำซอ้มกฬีำฟตุบอล และพำเด็กๆเขำ้แขง่ขนั
ตำมโอกำสตำ่งๆ มกีำรจดัต ัง้ทมีฟตุบอลโดยใชช้ือ่วำ่ “วดัดำวเอฟซ”ี
 ควำมคำดหวงัตอ่หลกัสตูร
น ำควำมรูท้ ีไ่ดจ้ำกหลกัสตูรไปตอ่ยอดสูเ่ด็กและเยำวชนในพืน้ที ่พฒันำ
ใหเ้ขำเป็นอำสำสมคัรนกัถกัทอตอ่ไปในอนำคต เพรำะมองวำ่หำกใชค้น
ใน อบต.มำเป็นนกัถกัทอไมย่ ัง่ยนืเทำ่กบัคนในพืน้ที่

นกัถกัทอ



 สภำเด็กและเยำวชน 

รปูแบบ: เนน้ใหเ้ด็กไดเ้ขยีน/ท ำกจิกรรมตลอดทกุปี ถงึแมจ้ะท ำแลว้หำยก็ตำม 
(เพรำะเป็นเด็กทีเ่รยีนหนงัสอืเขำไมค่อ่ยมเีวลำ จงึไดพ้ยำยำมดงึเอำเด็กนอกระบบ
เขำ้มำมสีว่นรว่ม) 

ปจัจบุนัสภำเด็กตอนนีม้ ี10 คน เป็นเด็กในระบบ 7 คน และเด็กนอกระบบ 3 คน 
โดยคณุทนิำพยำยำมดงึเด็กนอกระบบเขำ้มำสสีว่นรว่มในกำรจดัต ัง้แกนน ำเยำวชน 
เพือ่ตอ้งกำรปิดชอ่งโหวข่องเด็กในระบบทีไ่มค่อ่ยมเีวลำมำเขำ้รว่มกจิกรรมกบัทำง
สภำเด็ก

** ในอนาคตมแีนวคดิทีจ่ะจัดท าโครงการพัฒนาอาชพีเด็ก เยาวชนและครอบครัว จ านวน 10 ครอบครัว 

กลุม่เป้าหมาย เป็นเด็กระดบัชัน้ ป.5-6  (อยูใ่นขัน้ตอนการเขยีนของบจากกรมสนับสนุนสง่เสรมิวชิาการ เขต 
4 ) 

และก าลงัด าเนนิการจัดตัง้ ศนูยเ์ยาวชนระดบัต าบลขึน้ เพือ่ใหเ้ขามพีืน้ทีใ่นการท ากจิกรรมรว่มกนั ภายใน
ต าบล

 ผลงาน 



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเยำวชน

ชือ่ภำค ี/ องคก์ร บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมทีท่ ำ
รว่มกบั อบต.

ชมรมผูส้งูอำย ุ คอยน าสวดมนต ์เป็นพีเ่ลีย้งในการท ากจิกรรมตา่ง ๆ

คา่ยยาเสพตดิ กจิกรรมหา้
หอ้งชวีติ  อนามัยเจรญิพันธุ ์
คา่ยครอบครัวและเยาวชน
เขม้แข็ง 

ชมรม อสม. ชว่ยตดิตามเด็กและครัวเรอืนในพืน้ที ่ทกุปี ( เป็นกลุม่ทีเ่ขม้แข็งทีส่ดุ)

สภำเด็กและเยำวชน
ไดรั้บการสนับสนุนอปุกรณ์ท ากจิกรรม จาก อบต โครงการ

โรงเรยีน 5 โรงเรยีน
ในพืน้ที ่ระดบั
ประถมศกึษำ

พาเด็กมารว่มงาน/ศกึษากระบวนการวธิกีารท างานในงานประเพณีที่ อบต จัด งานประเพณีทอ้งถิน่

หมายเหต:ุ ภาคที ัง้หมดถกูเช่ือมรอ้ยโดย สปสช. ผ่านการเขียนโครงการเพือ่ของบประมาณในการจดักจิกรรมแต่ละโครงการ อาท ิชมรมผูสู้อายุ 

กลุม่เยาวชนและสตร ีรวมถงึ อสม. ภายใตเ้งือ่นไขที่ว่าตอ้งเป็นโครงการเกี่ยวกบัดา้นสขุภาพ



ภำคคีวำมรว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเยำวชน

ชือ่ภำค ี/ 
องคก์ร

บทบำท
หมำยเหตุ

โครงกำร/กจิกรรมที่
ท ำรว่มกบั อบต.

พฒันำสงัคมและ
ควำมม ัน่คงของ

มนษุย์
สนับสนุนดา้นงบประมาณ โครงการเกีย่วกบัเด็ก 

เยาวชน ครอบครัว

กำรศกึษำนอก
โรงเรยีน

สง่เสรมิอาชพีใหก้บัชาวบา้น โครงการสง่เสรมิอาชพี

สสว.4
ใหง้บประมาณของอาชพี  (ครัง้หนึง่ได ้20,000 บาท )

ก าลงัจะเริม่จัดคา่ยแบบ
ครอบครัว ใหค้วามรู ้

ศนูยค์ุม้ครอง
ผูบ้รโิภคจงัหวดั
สพุรรณบรุี

ใหค้วามรูเ้รือ่งของการคุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคใหก้บัชาวบา้น
โครงการรณรงคค์นวดั
ดาวไรพ้งุ



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีนในพืน้ที ่ 5 แหง่

1.โรงเรยีนวดัดาว                ระดบั           จ านวนเด็ก      คน 
2.โรงเรยีนวดัสงัโฆสติาราม   ระดบัอนุบาล-ประถมศกึษา            จ านวนเด็ก  39 คน
3.โรงเรยีนวดัคบูวั               ระดบัอนุบาล-ประถมศกึษา            จ านวนเด็ก 100 คน
4.โรงเรยีนวดัดอนตาจนี       ระดบัอนุบาล-ประถมศกึษา            จ านวนเด็ก   39 คน
5.โรงเรยีนวดัโพธิต์ะควน      ระดบัอนุบาล-ประถมศกึษา            จ านวนเด็ก  57 คน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก  2   แหง่ 

1. ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กวดัดาว 
2. ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กโพธิต์ะควน 

* ทัง้ 2 ศนูยร์วมกนั มเีด็กนักเรยีนอยูป่ระมาณ 86 คน (ขอ้มลูโดย นายตฤณภพ ประเสรฐิ นักวชิาการศกึษา)


