
อบต. ปลายโพงพาง
อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม



สภาพโดยท ัว่ไป

ปลายโพงพาง เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศนแ์หง่แรกของแมก่ลอง 
จดุเดน่คอืการลอ่งเรอืดหูิง่หอ้ย ซึง่ตอ่มา มกีารพัฒนาตลาดน ้าทีอ่มัพวา 
“ปลายโพงพาง” จงึเงยีบเหงา และไมค่อ่ยมนัีกทอ่งเทีย่วมากนัก 
จะมกี็แตเ่พยีงนักทอ่งเทีย่ว “ประจ า” ทีช่ ืน่ชมธรรมชาตแิละรักความสงบ 

การประกอบอาชพี

คนรุ่นใหม่ “ท ำงำนโรงงำน”

คนรุน่เกา่ท าน ้าตาล ท าสวน



สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน
และการแกไ้ขปญัหา

ปญัหา

เหตแุหง่ปัญหา
• พอ่แมไ่มม่เีวลาดแูลลกู เพราะตอ้งท างาน
• สภาพสงัคมกึง่เมอืงกึง่ชนบท
• พอ่ แมไ่มช่ือ่วา่ลกูกระท าผดิ
• คา่นยิมตามกระแสของเด็ก ๆ 
•เด็กใชเ้วลาวา่งๆมเ่กดิประโยชน์

ทอ้งไมพ่รอ้ม (ขอ้มลูจาก รพ.สพ. พบวา่ไมเ่กนิ 14-15) ปี

แวนซ์
(แจง้ผูป้กครองใหว้า่กลา่วตักเตอืน)

ยาเสพตดิ
จัดคา่ยอบรมสรา้งความเขา้ใจดา้นยาเสพตดิ

ทอ้งแลว้ - ใหค้วามรูด้า้นการดแูลบตุร

ยังไมท่อ้ง - เอาเด็กไปอบรมใหค้วามรู ้



นโยบายของ อบต.

2.ดา้นการศกึษา
งบฯ อบต.ประมาณ 5 % 

3.พัฒนาบคุลากร 

1.ป้องกนั
ใชง้บ สป.สช.

ปรับปรงุศนูยเ์ด็กเล็ก 

ดแูลคณุภาพชวีติเด็ก - อาหารการกนิ

สง่เจา้หนา้ไปอบรมตามภารกจิเขา้รว่มหลักสตูรนักถักทอ

ทอ้งกอ่นวยั

ยาเสพตดิ



นายก อบต.
นายบญุเลศิ  ตนัประเสรฐิ 
ด ารงต าแหน่งมาตัง้แตปี่ 
7 ต.ค. 55
เป็นคนในพืน้ที ่ต.ปลายโพงพาง

ควำมคำดหวังต่อนักถักทอ
รองปลัด มีควำมคิดที่ชอบท ำอะไรใหม่ๆ อยู่
เรื่อยๆ สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี ชอบ
เสนองำนขึ้นมำ อบรมแล้วสำมำรถกลับมำท ำ
กิจกรรมให้เด็กๆ ได้ 
นักวิชำกำรศึกษำ อยู่ในส่วนกำรศึกษำ สัมผัส
เด็กได้มำกกว่ำ เป็นคนท ำงำนจริงจัง และส่งไป
ตำมภำรกิจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำม
สมัครใจ 
นักพัฒนำชุมชน จะดูแลผู้สูงอำยุ และ
เยำวชนบำงส่วน เข้ำถึงชุมชน รู้ปัญหำในเชิง
ลึกได้ดี คำดหวังว่ำจะพัฒนำเยำวชนในต ำบล
ให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในทำงที่ดีมำกขึ้น 



ความคาดหวัง

โครงการทีเ่กดิจากความคดิของเด็ก ๆ 

นายก : ท าอยา่งไรใหค้น (ชาวบา้น)กลบัมาท างานในพืน้ที ่
และมเีวลาลกูแลลกูหลาน

จากตัวนักถักทอ

น าความรูม้าสอนเด็กรุน่ใหม่

เกดิกลุม่เยาวชน

-มคีวามคดิ
- รักบา้นเกดิ
- เป็นอยูด่ี

นักถักทอ : อยากใหเ้ด็ก ๆ เขยีนโครงการได ้และสง่โครงการมาขอสนับสนุนงบจาก อบต.



กจิกรรม
 พาเด็กในโรงเรยีน คา่ยเอดส ์“คา่ยพัฒนาทมีท างานเอดส”์ นอกสถานที ่

เพือ่อบรมใหค้วามรูเ้ด็กด ีเชงิป้องกนั ปัญหายาเสพตดิ “เนน้สกดักัน้
ปัญหา ไมเ่นน้รักษา” (เนือ่งจากสถติปัิญหายาเสพตดิมมีาก เพราะเป็น
พืน้ทีท่างผา่นยาเสพตดิ “คนโตขาย เด็กเสพ” )

 คา่ยครอบครัว พาเด็กและผูใ้หญร่ว่มเขา้คา่ยดว้ยกนั 3 วนั 2 คนื(ตอ้งเขา้
คา่ยนอกสถานที ่เพือ่ไมใ่หเ้ป้าหมายกลบับา้น) เจา้หนา้ที ่อบต.เป็น
วทิยากร ไมเ่นน้แตว่ชิาการ ใชเ้กมสน์ าความรู ้

 มแีหลง่เรยีนรู ้แหลง่ดงูาน ทีท่าง อบต.เป็คนจัดขึน้โดยจะเริม่จากบา้น
ของเจา้หนา้ทีใ่น อบต.กอ่น ทัง้ดา้นเกษตรเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
บา้นโฮมเสตย์ (คาดหวงัวา่ในอนาคตกลุม่เด็กและเยาวชนจะเขา้มามสีว่น
รว่มในโครงการนี)้ 

 อบต.รว่มมอืกบั พลงังานจังหวดั สรา้งอาสาสมัครพลงังาน (อสพ.) ใช ้
กะลามะพรา้วมาท าเป็นเชือ้เพลงิ แตย่ังอยูใ่นชว่งด าเนนิการ

“เด็ก และเยาวชน”



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน   4 แหง่
1.รร.วดัสีแ่ยกราษฏรบ์ ารุง ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวน 165 คน)
2.รร.วดัประชาโฆสติาราม (สมบรูณ์ตาบอทุศิวทิยา) ระดับอนุบาล-ประถมฯ (จ านวน  84 คน)
3.รร.วดัอมรวดี (อมรวทิยาคาร)ระดับอนุบาล-ประถม (จ านวนเด็ก 327 คน)
4.รร.วดัโคกเกตุ (เสรมิสมบรูณ์วงศ)์ ระดับอนุบาล-มัธยมตน้ (จ านวนประมาณ 300 คน)

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)
1.ศพด.วดัอมรวดี
2.ศพด.วดัประชาโฆสติาราม
3.ศพด.บา้นสีแ่ยก
4.ศพด.วดัประชาโฆสติาราม



ภาคกีาร
ท างาน

รพ.สต.

สกว.ทอ้งถิน่

กองทนุโลก
โครงการเอดส์

อสม.

ต ารวจ
ป้องกันยาเสพตดิ
จัดอบรมใหค้วามรูด้า้นยาเสพตดิ

- สยามกมัมาจล
- สสส.

กลไกการประสานงาน

ทนุภายนอก

ความรูภ้ายนอก (อบรม)

หลกัสตูรนักถกัทอ

ดแูลผูส้งูอายุ

สป.สช.

ปราบยงุลาย 
สป.สช.ใหง้บ รพ.สต.ใหค้น อบต.ชว่ยปชส.



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ีเครอืขา่ย บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

โรงเรยีน เขยีนของบฯ อบต./สง่เด็กนักเรยีน
กลุม่เป้าหมายเขา้รว่มกจิกรรม

เนน้ของบฯ อบต.ไปสรา้ง 
อาคาร / โครงสรา้งพืน้ฐาน
สนับสนุนงบฯ กจิกรรมวนัเด็ก

อนามยั/
รพ.ส.ต.

เขยีนของบฯ อบต. โครงการดา้นสขุภาพ/โครงการ
ดแูลผูพ้กิารตดิเตยีง 

อบจ. สนับสนุนที ่อบต.เขยีนโครงการไปขอ โครงการดา้นเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว

พม./
ศนูยพ์ฒันา

ครอบครวัหนว่ย
ที่ 65

สนับสนุนงบฯ ประมาณในการจัดกจิกรรม
แต ่อบต.จะตอ้งเขยีนโครงการไปขอ 

โครงการดา้นเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ีเครอืขา่ย บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

กองทนุโลก สนับสนุนงบประมาณ องคค์วามรู ้และ
บคุลากร

โครงการแกปั้ญหาทอ้งไม่
พรอ้ม / ปัญหาโรคเอดส ์

รพ.สต.
3แหง่

ท ารว่มกบัหน่วยงานในต าบล /คนในต าบล
โดย รพตเขยีนของบฯ จาก อบต
เรือ่งสาธารณะสขุ

เรือ่งเอดส ์/ เรือ่งน ้า /
ป้องกนัแกปั้ญหายงุลาย

*ทมีท างาน
เรือ่งเอดส ์
ต าบลปลาย
โพงพาง

ปี 52-53 ศนูยว์จัิยสภากาชาดไทยเขา้มา
สนับสนุนงบฯ ปี 54-56 อบต.สานงานตอ่ 
ดว้ยทักษะการน าเด็กมาอบรม เนน้การรณรงค ์
ท าคา่ยครอบครัวอบอุน่/รูจั้กปฏเิสธ/รูจั้กใช ้

ถงุยางอนามัย
*เป็นจดุเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้จา้หนา้ที่ อบต.เขา้ถงึ 
อบต.มากขึน้

โครงการรณรงคแ์กปั้ญหา
เอดส์



งบประมาณ

งบฯโดยรวมของอบต.ประมาณ 20 กวา่ลา้น 
ใชใ้นการพัฒนาเด็ก 10-20%

ปีงบฯ 58 นายกตัง้งบฯ ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
อาท ิกจิกรรมคา่ย 3 วัน 2 คนื 

ใชง้บฯ ประมาณ 30,000-50,000 บ./กจิกรรม/ปี
*มงีบฯ ส าหรับเด็กและเยาวชนตัง้รอไว ้จากงบฯ อบต.
และงบฯ สป.สช. และอาจขอเพิม่เตมิไดจ้าก พม./ศพ

ม.65  และอืน่ๆ 



3 นักถักทอชมุชน



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ : ระววีรรณ ประพฤตกิจิ ชือ่เลน่: วี
ต าแหนง่ : รองปลัด อบต.
บทบาทการท างาน : รับผดิชอบดา้นงานบคุคล , สวัสดกิารสงัคม และ
สาธารณสขุ

 ประวตักิารศกึษา
ป.ตร ีจบรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง
ป.โท จบรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

 ประวตักิารท างาน
ท างานมาตัง้แตช่ว่งบกุเบกิ อบต.ตัง้แตเ่ป็นนักธรุการ จนมาเป็น
มทีักษะการท างานชมุชน สามารถพดูในชมุชน / น ากระบวนการ ท า
สนัทนาการได ้(เริม่ตน้จากการท าโครงการเรือ่งเอดส)์

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ปี 52 ท าโครงการเอดส ์กบัทอ้งไมพ่รอ้ม (ควบคูก่นั)
น าเกม,น ากระบวนการได ้

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
สามารถน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมหลักสตูรแลว้ สามารถดงึ
เด็กออกมาในพืน้ที ่ทีเ่ขาสามารถแสดงจนิตนาการ ใหเ้ขาแสดง
ศักยภาพความเป็นเด็กของเขาได ้ทัง้ดา้นกจิกรรม ความคดิ (มาท า
สิง่ดีๆ  รว่มกนั)

“กจิกรรมทีเ่ราท าสว่น
ใหญย่ังไมไ่ดด้งึเด็ก
เขา้มารว่ม แตถ่า้ใน
อนาคตเด็กไดเ้ขา้
มารว่มถอืเป็นเรือ่งด ี
เขาจะไดเ้รยีนรูก้ารใช ้

ชวีติจากกจิกรรมทีเ่ขา
เขา้รว่ม”



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ :  ณัฏฐนันท์ พทิยะภัทร์ ชือ่เลน่: ไพ
ต าแหนง่ : นักวชิาการศกึษา 
บทบาทการท างาน : รับผดิชอบงานดา้นการศกึษา ศาสนา (พทุธ-อสิลาม)
วฒันธรรม ศนูยเ์ด็กเล็ก 3 ศนูย ์ของ อบต. โดยเป้าหมายของศนูยค์อื “เนน้
สง่เสรมิพัฒนาการเด็ก ไมเ่พยีงแคเ่ลีย้งดใูหเ้ตบิโต” /อดุหนุนงบฯโรงเรยีน
ในพืน้ที่
 ประวตักิารศกึษา
จบวทิยาศาสตรก์ารฝึกและการการกฬีา วทิยาลัยพละศกึษา สมทุรสาคร

 ประวตักิารท างาน
กอ่นหนา้นีท้ างานเป็นลกูจา้งเอกชน เป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีา อาสาพัฒนากฬีา /
สอบบรรจเุป็นขา้ราชการเพือ่ความมั่นคง ท างานที ่อบต.ปลายโพงมามา 7 ปี

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ประสานงานกบัโรงเรยีนในเขตพืน้ที ่คอ่นขา้งใหค้วามรว่มมอืกบั อบต.สง่
เด็กเขา้รว่มกจิกรรม / สอนการท ากจิกรรมใหก้บันอ้งๆ ส าหรับเด็ก วา่เด็กแต่
ละวยัควรจะเลน่อะไรเพือ่พัฒนาทักษะของเด็ก 

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
ทักษะการเป็นโคช้ส าหรับครูพีเ่ลีย้งนอ้ง ๆ ในฝ่าย น าความรูท้ีไ่ดม้าถา่ยทอด
ใหค้รใูนการจัดกจิกรรม

“ครบูางคนเลีย้งเด็ก
เป็นอยา่งเดยีว แตไ่ม่
สามารถจัดกจิกรรมให ้
เด็กได ้เราก็จะลองเอา
กจิกรรมจากทีไ่ดอ้บรม
ไปปรับใชก้บัคร ูเพือ่ให ้
เด็กมพัีฒนาการทีด่ขี ึน้”



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ : กติญิา โพธิจั์นทร์ ชือ่เลน่: เอ๋
ต าแหนง่ : นักพัฒนาชมุชน
บทบาทการท างาน : ดแูลเบีย้ยังชพีสง่เสรมิอาชพี 
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร
 ประวตักิารศกึษา
จบนเิทศศาสตร ์วทิยาลัยโยนก (ปัจจบุันเปลีย่นเป็น ม.เนชัน่)

 ประวตักิารท างาน
สอบเขา้ต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน เพือ่ความมั่นคงในอาชพี (เปิดรับ
ทกุสาขา) 

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ทีผ่า่นมายังไมไ่ดล้งไปท างานเต็มตัวดา้นเด็กฯ ปกตมิากนัก จะดแูล
เนน้เด็กดอ้ยโอกาส เด็กพกิาร / พาเด็กโต เยาวชน (ในโรงเรยีน) 
ไปดงูานตามโครงการตา่งๆ 
*มสีภาเด็ก แตไ่มม่กีารด าเนนิกจิกรรม

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
ทักษะการการจัดกระบวนการกบัเด็ก
เห็นชอ่งทางในการท ากจิกรรมเพิม่ขึน้ จากเดมิเราท างานแตผู่ใ้หญ ่
แตเ่มือ่เราท ากจิกรรมกบัเด็กจะยั่งยนืกวา่ อาจจะลดปัญหาที่
เกีย่วกบัเด็กลงไปบา้งเพราะเขาไดเ้รยีนรูช้มุชนของเขามากขึน้ 

“อยากลองเปลีย่น
เป้าหมาย

การสงเสรมิอาชพีของ
ผูใ้หญ่

ไปเป็นกลุม่เยาวชน”

“


