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อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม



สภาพโดยท ัว่ไป

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก มเีนือ้ทีท่ัง้หมดประมาณ 15.49 ตร.กม. 
หรอืประมาณ 9,684 ไร ่โดยเฉลีย่ 6 พันกวา่ไร ่เป็นสวนมะพรา้ว สม้โอ และเป็นอาชพี
หลกัของคนในพืน้ที ่สมัยกอ่นยังท าน ้าตาลมะพรา้ว สวนไรท่ีป่ลกูอยูใ่นพืน้ที่
ความสมัพันธใ์นครอบครัวยังด ี แตปั่จจบุนั สวนตา่งๆ  เริม่ถกูปลอ่ยรา้ง ชาวบา้นเริม่ไม่
ขึน้ตาลเพราะถอืเป็นอาชพีทีเ่สีย่ง รายไดไ้มคุ่ม้ จงึเริม่เปลีย่นอาชพีเขา้ไปในโรงงาน 
ขายทีด่นิท ากนิ เด็กเล็กอยูก่บั ตา ยาย ท าใหส้งัคมครอบครัวเริม่เลอืนหาย สง่ผลใหเ้กดิ
ชอ่งวา่งระหวา่งวยั 



นโยบายการพฒันาเด็กและเยาวชน

เพราะปญัหาทีเ่กดิอยูใ่นปจัจบุนัสว่นใหญ่

เกดิมาจาก “คน” นโยบายของนายกจงึให้
ความส าคญักบัการ “พฒันาคน” เนน้

การป้องกนั เมือ่รูข้อ้มลูเกีย่วกบัปญัหาของ
เด็กในพืน้ทีก็่จะพยายามหาแนวทางแกไ้ข  

ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
เห็นวธิกีารการจดัการแลว้สะดดุใจถา้เราท าไดก็้เป็นผลดกีบั อบต.เราเอง
คาดหวงัวา่หลกัสตูรจะสามารถจดุประกายความรูบ้างอยา่งใหก้บันกัถกัทอ 

ความคาดหวงัตอ่นกัถกัทอ

นกัถกัทอจะสามารถเก็บเกีย่วความรู ้เทคนคิในการพฒันาเด็กและเยาวชน
มาสอนคนรุน่ใหม ่

นายอภนินัท ์พฒันาการพนชิ
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

เป็นคนในพืน้ที ่



 ปัญหาทอ้งกอ่นวยัอนัควร (บางขนัแตก ตดิอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศ)  สาเหตเุกดิจากครอบครัวขาดความอบอุน่ เด็กสว่น
ใหญอ่าศยัอยูก่บัตายาย  สง่ผลใหเ้กดิชอ่งวา่งระหวา่งวยัขึน้ เด็ก
สว่นใหญท่ีม่ปัีญหาเป็นเด็กในชว่งอาย ุ14-15 ปี  สว่นเด็กเล็กใน
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก มนีสิยักา้วรา้วเพราะพอ่แมต่ามใจ  

 ปัญหายาเสพตดิ พอมบีา้งแตไ่มถ่งึกบัน่าเป็นหว่ง ทาง อบต.ท า
มอืรว่มกบั ต ารวจในการตรวจตราดแูลปัญหาดา้นนี้



กจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน

 รว่มมอืกบัต ารวจในโครงการครแูดร์ (D.A.R.E.) อบรมใหค้วามรู ้
ดา้นยาเสพตดิ ทาง อบต.เป็นคนอดุหนุนเรือ่งของงบประมาณ 
สนับสนุนโครงการ

 เรือ่งของเด็กและเยาวชน ทาง อบต. ประสานกบัทางสาธารณสขุ
อ าเภอ น าวทิยากรมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทอ้งกอ่นวยัอนัควร เพือ่
ลดจ านวนลง

 กจิกรรม AEC เปลีย่นทศันคตใิหเ้ด็กกลวัฝร่ังนอ้ยลง ใหเ้ขากลา้พดู
มากขึน้  จัดคา่ย English Camp สอนทีโ่รงเรยีนในสงักดั ทัง้ 4
โรงเรยีน ระดบั ป.5-6 จัดมาแลว้ 2 ปี (ใชง้บ 100,000 บาท) 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน  4 แหง่
1.โรงเรยีนวดัธรรมสถติวราราม ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก 334 คน)
2.โรงเรยีนวดับางขันแตก ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก 80 คน)
3.โรงเรยีนวดัศรสีวุรรณคงคาราม ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก 105 คน)
4.โรงเรยีนวดันางพมิพ์ ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก28 คน)

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3   แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นคลองบอ่ (จ านวนเด็ก  80 คน)
2. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดับางขันแตก (จ านวนเด็ก 30 คน) 
3. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กวดัศรสีวุรรณ (จ านวนเด็ก  20 คน) 



งบประมาณ

งบประมาณทัง้หมดของทาง อบต. มอียูป่ระมาณ 31 ลา้นบาท 
แบง่เป็นการท างานดา้นเด็กและเยาวชน ประมาณ 1% ของงบ

ทัง้หมด โดยสว่นใหญจ่ะเป็นการสนับสนุน



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่

ย 

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

รพ.สต./
อสม.

ทาง อบต.สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กจิกรรมกบัทาง รพ.สต.

 ต าบลสขุภาวะ (เพิง่เขา้รว่ม)

โรงเรยีน
ในเขต
พืน้ที่

จัดจา้งครนูาฏศลิป์ มาสอนเฉพาะทาง
ใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ที ่  สนับสนุนเรือ่ง
ของความรูใ้หก้บัโรงเรยีน โรงเรยีนจะให ้
ความรว่มมอืกบั อบต.ในการจัดกจิกรรม

 คา่ยลกูเสอื
 กฬีาตา้นยาเสพตดิ



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย 

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

ต ารวจ อบรมวนัิยจราจร /ใหค้วามรู ้ เฝ้าระวงัดา้นยา
เสพตดิ ออกตรวจเพือ่ป้องกนัอาชญากรรม 

ครแูดร์ DARE

ศนูยจ์ราจร อบรมใหค้วามรูเ้ด็ก นร.ประถม เรือ่งการจราจร โครงการดา้นการจราจร

อบต.
ใกลเ้คยีง

รว่มมอืกนัเขา้รว่มอบรม /กจิกรรมตา่งๆ  ตาม
โอกาส 

โครงการอาสมัครปกป้องสถาบัน

มลูนธิสิวา่ง
เบญจธรรม

เรือ่งของจราจร ใหค้วามรูด้า้นวนัิยจราจร 
(รว่มกบัครศูนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก เพือ่ปลูกฝังเด็ก
ในศนูยฯ์)

โครงการดา้นการจราจร และความ
ปลอดภัย



3 นักถักทอชมุชน



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ :สพัุตรา ตาเดอนิ
ชือ่เลน่: วนิี
ต าแหนง่ :รองปลัด (เป็นคนสตลู)
บทบาทการท างาน : เป็นผูช้ว่ยปลัด (คอยเป็นพีเ่ลีย้งใหก้ับรุน่นอ้งทีเ่ขา้
มาท างานใหมท่ีต่ัวเองเคยท างานกอ่น) 

 ประวตักิารศกึษา 
จบปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 ประวตักิารท างาน
- เป็นเจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน ประมาณ 7 ปี ควบคูก่บั

ต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน 
- ปี 2554-2557 รับผดิชอบหนา้ทีน่ติกิร ธรุการ นักพัฒฯ 
- เดอืน มกราคม 2557 เลือ่นมาเป็น รองปลัดฯ  

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ท าหนา้ทีช่ว่ยประสานระหวา่ง อบต.และ ผูอ้ านวยการ โรงเรยีน ในโครงการ
ศนูยพั์ฒนาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
สามารถน าเอาความรูท้ีไ่ดจ้ากหลักสตูรมาเป็นตัวประสานเด็ก /ผูใ้หญใ่น
ชมุชน/และหน่วยงานในพืน้ที ่เชน่ โรงเรยีน รพ.สต. 

“การทีเ่ราท างานเยอะ มนั
ท าใหเ้ราไดพ้ฒันาตวัเรา
เองในดา้นน ัน้ๆ แตบ่างคร ัง้
คนเราท างานหลายดา้น
อาจจะท างานไดไ้มด่ทีกุ
อยา่ง อาจจะท าไดแ้คง่านที่
เราถนดัเทา่น ัน้”



นักถักทอชมุชน 

ชือ่จรงิ :    ประนอม นอ้ยสกลุ
ชือ่เลน่: จี๋

ต าแหนง่ : ผูด้แูลเด็ก (ศนูยโ์รงเรยีนวัดบางขนัแตก)
บทบาทการท างาน : ดแูลเด็กเล็ก เสรมิพัฒนาการทัง้ทาง
สมอง ทางรา่งกายโดยการเลน่ และเรยีนหนังสอืควบคูก่นั
ไป ตามแผน

 ประวตักิารท างาน
- กอ่นเขา้มาเป็นคร ูเคยรับจา้งทั่วไป ท างานในโรงงาน 
- เป็นพีเ่ลีย้งเด็กอยูใ่นศนูยฯ์ มา 10 ปี 
- กอ่นจะไดเ้ลือ่นขัน้เป็นครผููแ้ลเด็กเมือ่ปี 2554 ปี (อาศยั

ประสบการณ์ท าใหไ้ดเ้ลือ่นขัน้)

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
เวลามกีจิกรรมเกีย่วกบัเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กจะเชญิชวน
ผูป้กครองเขา้มารว่มกจิกรรม  ท าบญุตกับาตร 

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
อยากเห็นเด็ก ๆ มคีณุภาพ ใหเ้ขามคีวามรับชอบ รูจั้กตวัเอง 
เมือ่ถงึเวลาตวัเองควรจะท าแบบไหน เห็นคณุคา่ของตัวเอง 

“ชอบเขา้รว่มอบรม เพราะ
เราจะไดค้วามรูม้าใชก้บั
เด็ก ไมไ่ดค้ดิวา่เป็นภาระ
แตเ่ป็นการเก็บเกีย่ว

ประสบการณ์เพือ่งานของ
เรา”



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ : รัชนยี์ ทองพันธ์
ชือ่เลน่: น า้
ต าแหนง่ : บคุลากร 
บทบาทการท างาน : ดแูลเรือ่งของการบรหิารบคุคล  การเลือ่นขึน้บุคคล 
เลือ่นขัน้เงนิเดอืน สรรหาพนักงานจา้ง (เหมอืนฝ่ายบคุคลของบรษัิทเอกชน) 
งานพัฒนาบคุลากร 

 ประวตักิารศกึษา
- ปรญิญาตร ีมรภ.เพชรบรุ ีคณะบรหิารทรัพยากรมนุษย ์
- 2545 ปรญิญาโท มรภ.เพชรบรุ ี คณะรัฐประสานศาสตร ์

 ประวตักิารท างาน
เคยท างานที ่อบต.แหลมใหญ ่,บางนางลี ่

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
เคยท าที ่อบต.แหลมใหญ ่ท างานเกีย่วกบักลุม่เครอืขา่ยเด็กอนุรักษ์
สิง่แวดลอ้ม จัดกจิกรรรมใหเ้ด็กปลกูป่าชายเลน เป็นเจา้หนา้ทีร่ว่ม รวบรวม
เด็กและงานเอกสาร 
ในอนาคตวางแผนไวห้ลงัจากเขา้อบรมหลกัสตูรนักถกัทอ จะท าเครอืขา่ย
นาฏศลิป์ ใหก้บัเด็กและเยาวชน

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
จะเก็บเอากจิกรรมทีไ่ดจ้ากการเขา้อบรม ซึง่ตา่งจากการอบรมทีเ่ราเคยไป ที่
ท าใหเ้ราเกดิแนวคดิวา่การฝึกอบรมตอ้งท าใหเ้รารูจ้กัคดิดว้ย ไมใ่ชแ่คก่ารจ า
อยา่งเดยีว ถา้เราไมค่ดิวเิคราะห ์ไมน่านกลบัมาเราก็จะลมืเพราะเราไม่ไดเ้อา
มาใช ้โดยรวมคาดหวังวา่เราจะไดแ้นวคดิหรอืหลกัคดิเพือ่น ามาพฒันางาน
ของเราตอ่ไป

“อยากใหเ้ด็ก ๆ สามารถเขา้
มามสีว่นรว่มในการพฒันา
พืน้ทีข่องตวัเอง โดยไมต่อ้ง
รอผูใ้หญท่ า ใหเ้ขาตระหนกั
คดิวา่เขาเองก็สามารถท า

ได”้


