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ทีม่าของอบต.
หมูบ่า้นนคิมกระเสยีว เกดิจากลุม่คนทีอ่พยพมาจากการสรา้งเขือ่นกระเสยีวเมือ่ประมาณ
ปี 2510 ชาวบา้นในเขตพืน้ทีไ่ดรั้บผลกระทบอพยพครอบครัวมาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ที ่มี
การจัดตัง้เป็นนคิมสรา้งตนเองกระเสยีว 1 ขึน้มา โดยไดรั้บการจัดสรรทีด่นิท ากนิจากทาง 
สปก. แบง่พืน้ทีท่ ากนิใหก้บัชาวบา้น และคอ่ย ๆ ขยายพืน้ทีจ่นเป็นหมูบ่า้นขึน้มา เดมิ
ขึน้อยูก่บัต าบลดา่นชา้งตอนหลงั จงึแบง่เขตออกมาเป็นนคิมกระเสยีว



สภาพโดยท ัว่ไป

ประชากรสว่นใหญ ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม พชืทีน่ยิมปลกู ไดแ้ก ่ออ้ย มัน
ส าปะหลงั ขา้วโพด พชืผัก เชน่ แตงกวา คะนา้ มะเขอื ถั่วฝักยาว พรกิ สว่นไมผ้ล 
ทีน่ยิมปลกูคอื สบัปะรด ล าไย มะมว่ง นอ้ยหน่า ฯลฯ

ดา้นการเลีย้งสตัว ์เกษตรกรสว่นใหญน่ยิมเลีย้งไวเ้พือ่ ขาย และบรโิภคภายใน
ครอบครัว เชน่ โค สกุร ไก ่เป็ด



สถานการณ์ดา้นเด็ก-เยาวชน
และการแกไ้ขปญัหา

เนือ่งจากกระเสยีวเป็นเสมอืน “ชนบท” ของจังหวัดสพุรรณบรุ ี
วัยรุน่ทีน่ีจ่งึม ี“คา่นยิม” เดยีวกนักบัเด็กวัยรุน่ในเมอืง
และคา่นยิมดงักลา่วน ามาสู ่“ปัญหา” หลกั ๆ 2 เรือ่งของพืน้ที่
กระเสยีว (นายก อบต.) 

1.ทอ้งกอ่นวยัอนัควร
อบรม..ใหค้วามรู ้

2.ยาเสพตดิ

ปราบปราม
รว่มมอืกับ ตร.ทอ้งที ่และ ผญบ.ตัง้ดา่น จับกมุ

สง่เขา้รับการอบรม 

ป้องกนั
รวมมอืกับ โรงเรยีน น าเด็กไปเขา้คา่ย อบรม ใหค้วามรู ้
เชน่ พาไปดคูนเสพยาในคกุ
พาไปดผููต้ดิเชือ้ทีว่ดัพระพทุธบาทน าพุ
จัดปีละครัง้ .. สตง.ตรวจ เพราะไมใ่ชห่นา้ที ่ “อบต.” 



นายกติตพิงศ ์วชินิโรจนจ์รัล
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนคิมกระเสยีว

เดมิเป็นคนจังหวัดนนทบรุ ี

นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เนือ่งจากนคิมกระเสยีว เป็นชมุชนเกดิใหม ่โดยชาวบา้นเป็น
ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการสรา้ง “เขือ่นกระเสยีว” เพราะฉะนัน้ 
ทศิทางในการพัฒนาจงึมุง่เนน้ไปในเรือ่งของโครงสรา้ง
พืน้ฐานเป็นหลัก แตเ่มือ่เรือ่งโครงสรา้งตา่ง ๆ เริม่เขา้ทีเ่ขา้
ทาง “นายกจงึมองวา่ สิง่ทีต่อ้งพัฒนาตอ่ไปคอื 

“คน” โดยเฉพาะคนในองคก์ร และลกูหลานของคนใน
ต าบลกระเสยีว

ความคาดหวงัตอ่นกัถกัทอ
อยากใหไ้ดไ้ปรบัทราบ ซมึซบัแนวทางการท างาน เพือ่ทีจ่ะกลบัมา “พดูแนว
เดยีวกนั” เพือ่ใหก้ารท างานรว่มกนังา่ยขึน้ น าความรูท้ ีไ่ดจ้ากการเขา้
หลกัสตูรมาชว่ยกนัหาสงิทีเ่รยีกวา่ “ตน้ทนุทางสงัคม” ซึง่เราตอ้งสรา้ง
ศกัยภาพของเจา้หนา้ทีก่อ่น  แลว้จงึน ามาปรบัใช ้ในงานดา้น เด็ก สตร ี

คนชรา  เยาวชน ตอ่ไป



นโยบายของ อบต.

การพฒันาคน

การพัฒนาเด็กทีผ่า่นมาไมต่รงจดุ การเอาเด็กไปเขา้
คา่ยและอบรมไมส่ามารถท าใหเ้ด็กเกดิคา่นยิมใหม่ได ้

คนท างาน

เด็ก

สง่เขา้อบรมโครงการ
หลักสตูรนักถักทอชมุชน

เนน้ใหเ้ด็กคดิเป็น
“การคดิเป็นมันจะน าไปสูก่ารรับผดิชอบ
ชัว่ด ีแยกแยะสิง่ด ีสิง่ไมด่ไีด ้”



กจิกรรมทีผ่า่นมา
“เด็ก และเยาวชน”

 โครงการพาเด็กไปทศันศกึษาทีท่ณัฑสถาน
รว่มมอืกบัหวัหนา้เรอืนจ า และโรงเรยีนพาเด็กกลุม่เสีย่งเขา้ดตูวัอยา่งใน

เรอืนจ าใหเ้ด็กเห็นถงึโทษของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ผลทีไ่ดร้ับอาจจะไมไ่ด ้
เห็นผลชดัเจนเกีย่วกบัตวัเลขของเด็กทีล่ดลง แตช่ว่ยในเรือ่งของสภาพจติใจที่
เด็กเขา้ไปเห็นของจรงิในสถานทีจ่รงิ ซึง่เห็นผลมากกวา่การพาวทิยากร หรอื
ต ารวจมาใหค้วามรูเ้หมอืนแตก่อ่น

 โครงการกฬีาระหวา่งต าบล
จัดรว่มกบั อบต.หว้ยขมิน้ ใหเ้ด็กในโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ัง้ 2 อบต. ไดท้ า

กจิกรรมรว่มกนั และเพือ่เชือ่มความสมัพันธข์องเด็กระหวา่งต าบล โดยจัดเป็นทมี
เหยา้ และทมีเยอืน



“เด็ก และเยาวชน”

 โครงการบา้นหลงัเรยีน (ด าเนนิการมาแลว้ 2 ปี )

เพือ่พัฒนาสมองของเด็ก โดยดงึเอางานศลิปะเขา้มาใหเ้ด็กไดฝึ้กทักษะ ใหเ้ขาได ้
จนิตนาการตามวยัของเขา กลุม่เป้าหมายหลกัเป็นเด็กระดบัประถมศกึษา 

กจิกรรมเชน่ เด็ก ป.1-ป.6  งานทาส ีงานอารต์ธรรมดา ทาสกีอ้นหนิ กดัลายกระจก 
นอกจากทีใ่หเ้ด็กไดร้ะบายสแีลว้สอนใหเ้ขาเห็นวา่ของเล็กๆนอ้ยสามารถมมีลูคา่ได ้

ทา่นนายกฯมองวา่ในสว่นของงานศลิปะเด็กไดรั้บจากโรงเรยีนคอ่นขา้งนอ้ย เป็นการ
ระบายสใีนสมดุวาดเขยีน สมดุธรรมดา แตค่วามหลากหลายกจิกรรมพวกนีเ้ขายังไมไ่ด ้
รับ เราเลยเอาตรงนีเ้ขา้มาแทรก เด็กเกดิความเพลดิเพลนิ ยังไดข้องกลบัไปฝากพอ่แม่
ดว้ย

กจิกรรมทีผ่า่นมา



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน 4  แหง่ (ระดบัประถม 3 แหง่ มธัยม 1 แหง่)

1. โรงเรยีนนคิมสรา้งตนเองกระเสยีว 1 ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา   (จ านวนเด็ก 271 คน)
2. โรงเรยีนบา้นทับกระดาษ ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก 36 คน)
3. โรงเรยีนหนองปลากระดี ่                    ระดับอนุบาล-ประถมศกึษา   (จ านวนเด็กประมาณ 200 คน)
4. โรงเรยีนดา่นชา้งวทิยา                       ระดับมัธยมศกึษา               (จ านวนเด็ก 631 คน)

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)

1. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กหนองปลากระดี ่ (จ านวนเด็ก40 คน)
2. ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นวังหน่อไม ้      (จ านวนเด็ก50 คน)



งบประมาณ

งบประมาณทัง้หมดของ อบต.ประมาณ  19 ลา้น 
แบง่ใหก้ารศกึษาในการจัดกจิกรรมตา่งๆ เชน่ 
กจิกรรมวันเด็ก เฉลีย่ประมาณ 20-30% 



กลุม่ความรว่มมอืภาคงีานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

รพ.สต. เป็นวทิยากรจัดอบรม ให ้
ความรูเ้รือ่งของสขุภาพ

โครงการเกีย่วกบัสขุภาพ
และยาเสพตดิ

โรงเรยีน สนับสนุนเด็กกลุม่เป้าหมาย
เขา้รว่มกจิกรรมกบัทาง อบต.

โครงการยาเสพตดิ

กศน. สนับสนุนวทิยากรใหค้วามรู ้ โครงการบา้นหลังเรยีน

ภายใน



ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรม
ทีท่ ารว่มกนั

ต ารวจ อบรมใหค้วามรูแ้กเ่ด็กและเยาวชน โครงการยาเสพตดิ

เรอืนจ า เอือ้เฟ้ือสถานที่ และใหค้วามรู/้เป็นวทิยากร โครงการทัศนศกึษา
ทัณฑสถาน

พมจ. ใหค้วามรูใ้นการจัดกจิกรรมและให ้
งบประมาณเกีย่วกบัโครงการเด็กและ
เยาวชน

โครงการบา้นหลงัเรยีน

สงัคม
สงเคราะห์

สนับสนุนงบประมาณ/ไดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณในการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้

โครงการเกีย่วกบัเด็กและ
เยาวชนทีด่อ้ยโอกาส

อบต.หว้ย
ขมิน้

จับมอืกบัทาง อบต.นคิมกระเสยีวจัดกฬีา
ระหวา่งต าบล

กฬีาระหวา่งต าบล

กลุม่ความรว่มมอืภาคงีานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคภีายนอก



นักถักทอชมุชน อบต.นคิมกระเสยีว



ชือ่จรงิ : นันนภัส นอ้ยสรุวิงค์ ชือ่เลน่: เอ๋
ต าแหนง่ : นักพัฒนาชมุชน (เป็นคนอ าเภอเดมิบางนางบวช)
บทบาทการท างาน : สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติ เด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เพือ่ใหเ้ขามคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้

 ประวตักิารศกึษา จบบัญช ี/ ตอ่ ป.โทรัฐศาสตร ์สหวทิยาการเพือ่
การพัฒนาทอ้งถิน่ มหาวทิยาลัยรามค าแหง วทิยาเขตสพุรรณบรุี

 ประวตักิารท างาน
เคยเป็นพนักงานเอกชน ท างานสายงานบัญชี

ปี 2555 บรรจเุป็นนักพัฒนาชมุชนที ่อบต.นคิมกระเสยีว
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ทีผ่า่นมางานดา้นเด็กและเยาวชนจะรว่มกนัคดิโครงการกบัทางสว่น
ระดับหวัหนา้และผูบ้รหิาร
ปัจจบุันก าลังรวบรวมกลุม่เด็กเพือ่กอ่ตัง้เป็นสภาเด็กของต าบลใน
อนาคต
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
เมือ่จบหลักสตูรแลว้ตนเองจะสามารถปรับความคดิ ทัศนคตใินการ
ท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ไดด้ขี ึน้ รวมถงึเองของบคุลกิของตนเอง ท่าท ีหรอื
มมุมองความคดิใหม่ๆ  ทีไ่ดจ้ากหลักสตูร

“อยากพฒันาทกัษะ
ดา้นการประสานงาน 
... เพราะงานระยะ
ตอ่ไป คงตอ้งท างาน
ประสานกบัภาคมีาก

ขึน้”

นักถักทอชมุชน 



นักถักทอชมุชน 

ชือ่จรงิ : หทัยรัตน ์บตุรดลีา ชือ่เลน่: อุย้
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีธ่รุการ (เป็นคนในพืน้ที)่
บทบาทการท างาน : รับผดิชอบงานเอกสาร จดบันทกึขอ้มลู ตดิตาม
นายกลงชมุชน 

 ประวตักิารศกึษา
จบจากวทิยาลัยสยามบรหิารธรุกจิและพาณชิยก์าร
 ประวตักิารท างาน
หลังจากเรยีนจบก็เขา้มาท างานที ่อบต.นคิมกระเสยีวในต าแหน่ง
เจา้หนา้ทีธ่รุการ
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ยังไมค่อ่ยไดท้ างานดา้นเด็กและเยาวชนมากนัก สว่นมากจะดแูลงานดา้น
เอกสารเป็นหลัก 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
จะน าความรูท้ีไ่ดท้ีไ่ปอบรมมาใหค้ าแนะน ากับสภาเด็ก คอยท างานอยู่
เบือ้งหลัง แตถ่า้ถามวา่ท าไดแ้น่นอนไหม?? อนันีต้อ้งลอง ...

“เป็นคนในพืน้ที่ แตไ่ม่
คอ่ยไดเ้ขา้ไปคลกุคลสีกั
เทา่ไหร ่พอไดล้งไป

ท างานรว่มกบัชาวบา้น ท า
ใหเ้รารูส้กึวา่เราเป็นสว่น
หนึง่ทีพั่ฒนาชมุชน ท าให ้
เราอยากลงพืน้ทีอ่กีใน

ครัง้ตอ่ ๆ ไป ”


