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ช่ือ “บางจะเกรง็” เดิมมาจากพ้ืนท่ีในต าบลบางจะเกรง็ มีตน้จะ

เกรง็ หรอืตน้เหงือกปลาหมอข้ึนในพ้ืนท่ีมาก พื้ นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ี

ลุ่มชายฝัง่ทะเล มีเน้ือท่ีประมาณ 6.65 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 4,156 ไร่

ต าบลบางจะเกร็ง ครอบคลุม 5 หมูบ่า้น ไดแ้ก่

หมูท่ี่ 1 บา้นรามญัตะวนัตก/หมูท่ี่ 2 บา้นบางจะเกร็ง / หมูท่ี่ 3 

บา้นคลองกลาง /หมูท่ี่ 4 บา้นฉู่ฉ่ี/ หมูท่ี่ 5 บา้นรามญัตะวนัออก

ประชากรทั้งส้ิน 4,588 คน



ตั้งอยูห่า่งจากอ าเภอ

ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 4 กิโลเมตร

และมีเขตติดต่อกบัต าบลต่าง ๆ ดงัน้ี

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต.บางแกว้ อ.เมือง สมุทรสงคราม

ทิศใต้ ติดต่อกบั ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทย

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ทม.สมุทรสงคราม

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง 

การเล้ียงสตัวน์ ้ากร่อย เชน่ ปทูะเล กุง้ทะเล 

รวมทั้งการหยอดหอยหลอด เกษตรกรรม

รบัจา้งทัว่ไป และคา้ขาย



 ปัญหายาเสพตดิยังไมร่นุแรงมากนัก พบสว่นใหญเ่ป็นสถานะผูเ้สพ 
ไมใ่ชผู่ข้าย (ผูข้ายสว่นมากเป็นคนจากตา่งพืน้ที)่ ดังนัน้ การป้องกนั
จงึเป็นหนทางที ่ทต.จะท าไดด้ทีีส่ดุ แตก่็ยังไมส่ามารถดแูล ป้องกนั
ไดอ้ยา่งท่ัวถงึ ตอ้งอาศัย เด็กดว้ย ผูป้กครองดว้ย เพราะสิง่ส าคัญ
ยังไงครอบครัวก็ตอ้งมากอ่น ในการใหค้วามอบอุน่กบัเยาวชน 

 สง่เสรมิเรือ่งการเรยีนในต าบลใหม้ศีักยภาพใหเ้ทา่เทยีมกบัทาง
โรงเรยีนในเมอืงจังหวัดสมทุรสงคราม ปัจบุนัพยายามหาวธิใีหเ้ด็ก
เขา้มาศกึษาในต าบลใหม้ากทีส่ดุ แตย่ังตดิปัญหาเรือ่งการยดึตดิ
โรงเรยีนหรอืความพงึพอใจของผูป้กครองเรายังแกไ้มได ้

 สง่เสรมิใหเ้ด็กไดร้ว่มท ากจิกรรมตอ่เนือ่ง (ลดปัญหาเด็กตดิเกม/ใช ้

เวลาวา่งไมเ่กดิประโยชน)์ 
ทาง อบต.จะขอความรว่มมอืจากโรงเรยีนทัง้ 3 โรงเรยีน และ 3 ศนูย ์
เด็กเล็ก ไดม้ารว่มกจิกรรมรว่มกนัอยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิกจิกรรมร าถวาย
พระพร กจิกรรมวันเด็ก แขง่กฬีา แขง่ฟตุซอล



นายก อบต.
นายสขุเกษม โงว้สกลุ
ด ารงต าแหน่งมาตัง้แตปี่…
…คนในพืน้ที ่

นโยบายการพฒันาเด็กและเยาวชน

เนน้การป้องกนั เฝ้าระวงัยาเสพตดิ ในเด็ก เยาวชน

ชุมชน เพราะมองวา่ จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคต การเรียน 

ความเป็นอยู ่อาจเสียอนาคต เกิดปัญหาฉกชิงวิง่ราว หรือ

ท ารา้ยผูป้กครอง หรืออาจจะถึงฆาตกรรม (เหมือนปัญหาท่ี

ไดพ้บเห็นในส่ือ) โดยขอความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนท า

หน้าท่ีเป็นหเูป็นตา เพื่อป้องกนัไมใ่หม้นัเกิดการขยาย

เครือขา่ยยาเสพติดเป็นวงกวา้งออกไปในต าบล

อยากเห็นในต าบลของเรา คืออยากใหม้ีทั้งการเรียนการ

สอนท่ีดี มีเด็กเขา้มาเรียนในต าบลเยอะๆ

ไดค้วามรู ้กลา้แสดงออก แลว้ก็น าความรูร้อบตวัเขาเองหรือ

ในชุมชน หรือรอ้งร าท าเพลงเขาก็เคยมีประสบการณก์บัพี่

เล้ียง ท่ีเคยสอนเขามา เขาก็มาเล่นมาแสดงออกใหรุ้น่นอ้งดู



นายกเทศมนตรตี าบลบางจะเกร็ง

นายสุขเกษม โงว้สกุล

ความคาดหวงัตอ่หลกัสูตร และนกัถกัทอ

อยากใหเ้จา้หน้าท่ีไดไ้ปเรียนรู ้มีโครงการน้ีมาก็

อยากใหเ้ขาไปหาประสบการณว์า่จะไดอ้ะไร

กลบัมาบา้ง หลงัจากน้ันมาก็เขาคงจะมาน าเสนอ

และก็มาท ากิจกรรมในต าบลของเรา คิดวา่ส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีเขาไดไ้ปเรียนรูม้า คือประโยชน์ของ

ทอ้งถ่ินในอีกระดบัหน่ึง 

เกณฑก์ารส่งนกัถกัทอเขา้อบรม : เลือกจาก
ต าแหน่งหน้าท่ี ความรบัผิดชอบท่ีท างานดา้นเด็ก

และเยาวชนโดยตรง



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

นโยบาย อบต.

ป้องกนัยาเสพตดิ
เนน้ตรวจตรา 
อบรม 

เป้าหมาย : อยากเห็น การเรยีนการสอนทีเ่ขม้แข็ง
เด็กรักษ์ถิน่

สง่เสรมิการศกึษา
ใหท้ัดเทยีมคนในเมอืง



กจิกรรมเปลีย่นเด็ก

เด็กรกัดอน - สืบชะตาดอนหอยหลอด

ช่วงวกิฤติดอนหอยหลอด เป็นการเสื่อมโทรมและหอยหลอดเราลดน้อยลงไป เราก็เลยจดัตั้งกลุ่มอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู

ดอนหอยหลอดข้ึนมา เพื่อหาพ้ืนท่ีในดอนหอยหลอดเพื่อเปล่ียนแปลงอนุรกัษ์ หาสาเหตุวา่ท าไมจ านวนหอย

หลอดถึงหายไป หลกัจากน้ันพอเราไดแ้ปลงสาธิตแลว้ ไดก้ลุ่มดอนหอยหลอดแลว้ เราจะท ายงัเพื่อใหส่ื้อ

ประชาสมัพนัธใ์หช้าวต าบลบางจะเกร็งหรือต าบลใกลเ้คียงแหลมใหญ่บางแกว้ ใหรู้จ้กัคุณค่าของดอนหอยหลอด

เราก็เลยเร่ิมจากเด็กๆ ข้ึนมา ก็เลยสรา้งโครงการกิจกรรมเด็กรกัดอน อบรมเด็กรกัดอน

เหมือนกบัโครงการน้ีแหละครบั ก็เร่ิมจากเด็กรกัดอน และก็ไปค่ายเยาวชน ครอบครวัอบอุ่น พอเขาโตข้ึนมาอีก

นิดหน่ึงก็คือเร่ิมมีความรู ้เร่ิมโตขึ้ น ก็เอามาเป็นพ่ีเล้ียง ก็เอาเขา้มาฝึกอบรมเหมือนว่ารุ่นพ่ีเขาท าอะไร ก็ส่งเขาเขา้

ไปเขา้ค่ายตรงน้ี (อายุ 12 – 13) กิจกรรมเด็กรกัดอนอยา่งน้ี เราก็จะมองวทิยากรเป็นตวัหลกั 1 หรือ 2 คน 

นอกน้ันเด็กท่ีเขา้ค่ายก็คือ รุ่นโตหน่อยเราก็จดัมาเป็นพ่ีเล้ียง แลว้ก็คนท่ีเป็นพ่ีเล้ียงเลยเขาก็จะสอนส่งกิจกรรม 

และไปเตรียมกิจกรรมท่ีจะมาสอนน้องๆ ได้

ท ามา 4 ปีแลว้ครบั ประกอบดว้ย กลุ่มก็มีผูน้ าชุมชน ต าบลบางจะเกร็ง 10 คน “กลุ่มอนุรกัษ์ฟ้ืนฟดูอนหอย
หลอด”



กจิกรรมเปลีย่นเด็ก
กิจกรรมเด็กรกัดอน จดัขึ้ นชว่งวนัท่ี 21 เมษายน 

วนัท่ี 22 เมษายน จะเป็นสืบชะตาดอนหอยหลอด เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ของ

พราหมณผ์สมกนั จะมีการท าบุญใหก้บัสตัวน์ ้า

สืบเน่ืองมาจากการท่ีหอยหลอดสญูหายไประยะหน่ึง เราก็เลยท าทั้งการอนุรกัษ์ 

ทั้งหาขอ้มลูการท่ีวา่ท่ีมาท่ีไปท าไมหอยหลอดถึงหายไป และเกิดแนวคิดวา่ การ

สรา้งเด็กและเยาวชนขึ้ นมา และก็มีผูใ้หญ่ปราชญช์าวบา้นก็ ชว่ยกนัคิดแนวทาง

ศาสนาขึ้ นมาเพื่อเป็นการท าบุญใหก้บั สตัวน์ ้าต่างๆ กุง้ หอย ป ูปลา และมี 

ประธานของฝ่ายสงฆ ์

จากสภาวฒันธรรมในต าบล คือ พระครพูิพิธธน รตันโกศล เจา้อาวาสวดัศรทัธา

ธรรม (เป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหน่ึงของต าบล ท่ีคนทั้งต าบลตั้งแต่โรงเรียน 

ชุมชน วดั บา้น อบต. เทศบาล มารวมกนัในงานน้ีหมดเลย เป็นงานรวมของคน

ทั้งต าบล)



กจิกรรมเปลีย่นเด็ก

โครงการตา้นยาเสพติด และทอ้งก่อนวยัอนัควร

ต่อเน่ืองทุกปี ในลกัษณะของการจดัอบรม เขา้ค่าย 

กิจกรรมเยาวชนจติอาสา เราก็มี เหมือนกบัวา่ไดอ้บรมแลว้ก็เหมือน

รุ่นต่อรุ่น พอรุ่นพ่ีแลว้ก็มาฝึกเป็นวิทยากรสอนรุ่นน้องเองเราก็ท า

เหมือนกนั 

กิจกรรมครอบครวัอบอุ่น 

เด็กและครอบครวัไดม้าท ากิจกรรมร่วมกนั สรา้งความสมัพนัธใ์น

ครอบครวัท่ีดีมากขึ้ น

กิจกรรมงานประเพณี /กีฬา เด็กไดท้ ากิจกรรมร่วมกนั รูร้กัสามคัคี



กจิกรรมทีค่าดวา่จะจดั

พฒันากลุ่มเยาวชนจิตอาสาต่อ = โอต๊ ไกด ์ปิงปอง (แกนน าท่ีเด่นๆ)

เพราะปัจจุบนักลุ่มเยาวชนยงัไมเ่ขม้แข็ง เพราะยงัไมส่ามารถคิด-ท า กิจกรรม
อ่ืนๆ เองได ้นอกจากชว่ยเป็นเยาวชนจิตอาสาในงานประเพณี 

(คา่ยอนุรกัษ์ดอนหอยหลอด 4-5 ปีท่ีผ่านมาได ้สรา้งคนรุ่นใหม่ๆ ท่ีวา่เป็นคน

ท่ีจะมาท าอะไรต่อจากน้ีแทนเราได ้ปีท่ี 6 ท่ี 7  ท่ี 8 โอต๊ ไกด์ ปิงปอง ก็จะสรา้ง

น้องๆ ขึ้ นมาเร่ือยๆ

: คือหลกัๆ ก็จะตอ้งมีผูใ้หญ่น า ประธานชมรม ประธานกลุ่มอนุรกัษ์เป็นพี่

เล้ียง คือ ผูใ้หญ่ ภานุวฒัน์ หมู ่4 บา้นภชีู)

“เด็ก และเยาวชน”



กจิกรรมทีผ่า่นมา
“ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก”

เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบัเด็กและเยาวชน ใน

กิจกรรมท่ี อบต.จดั 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน   3 แหง่
1.โรงเรยีนวดับางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกลู) ระดบั อนุบาล-ประถมศกึษา 
(จ านวนเด็กประมาณ 200 คน)

2.โรงเรยีนบา้นฉู่ฉี่ ระดบั อนุบาล-ประถมศกึษา (จ านวนเด็ก 54  คน)

3.โรงเรยีนวดัศรัทธาธรรม ระดบัอนุบาล-มัธยมศกึษาตอนตน้ (จ านวนเด็ก
ประมาณ 200 คน)

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 3 แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ)
1.ศพด.โรงเรยีนวดัศรัทธาธรรม (จ านวนเด็ก  30 กวา่คน)

2.ศพด. วดับางจะเกร็ง (จ านวนเด็ก  30 กวา่คน)

3.ศพด.โรงเรยีนบา้นฉู่ฉี่ (จ านวนเด็ก 13 คน)



งบประมาณ

เด็กรกัดอน ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/ครั้ง 
พิธี สืบชะตาดอนหอยหลอด ประมาณ 100,000 บาท/ครั้ง
อบต. ท าหนังสือขอการสนับสนุนจากผูป้ระกอบกิจการในต าบล (บริษัทหา้ง
รา้นท่ีมีก าลงั) และมกัจะไดค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี

กิจกรรมประเพณี 



ภาคกีารท างาน

เยาวชน
บางจะ
เกร็ง

สกว.
กลไกประสารงาน

สสส.
งบประมาณ -
กจิจกรรม

วดับาง
จะเกร็ง

โรงเรยีน
ปราชญ์
ชาวบา้น

มลูนธิ ิ
สยามกมัมา

จล



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

วดั/พระครู
พิพิธธน 

รตันโกศล 

เป็นประธานในการท าบุญใหก้บั สตัวน์ ้าต่างๆ 

กุง้ หอย ป ูปลา เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ของ

พุทธร่วมกบัพราหมณ์

อบรมปลกูจิตส านึกในเด็ก เยาวชน ในค่ายเด็ก

รกัดอน

พิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด 

ค่ายเด็กรกัดอน

เยาวชนจิต

อาสา บางจะ

เกร็ง  

เร่ิมรวมกลุ่มปี 56 ท ากิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

เชน่ ชว่ยเสิรฟ์น ้าในงานพิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด

กิจกรรมตามงานประเพณี ปี 56

รพ.สต
อสม

เป็นหลกัร่วมจดักิจกรรมเก่ียวกบัเด็กและ

เยาวชน

โรงเรียน ใหค้วามร่วมมือกบัเทศบาลส่งนักเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ

ปราชญ์

ชาวบา้น

ใหค้วามรูด้า้นป่าโกงกาง ป่าแสม (บริเวณหมู่

4)



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

กลุ่มอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูดอน

หอยหลอด 

กลุ่มผุน้ าชุมชนในต าบล รวมตวัตั้งกลุ่ม ท าแปลง

อนุรกัษ์หอยหลอด ดสูาเหตุท่ีท าใหห้อยหลอดสญู

หายไป

ปัจจุบนัผูใ้หญ่บา้น ชื่อภานุวฒัน์ บา้นฉู่ฉ่ีหมู่ 4 ท า
หนา้ท่ีเป็นประธานกลุ่มฯ

อบต.ข้างเคียง กลุ่ม NGO 
พ้ืนท่ีสืบชะตาดอยหอยหลอดอยูใ่นพ้ืนท่ีทั้ง 3 ต าบล*
หลงัจากปีแรก แต่ละต าบลทั้งแหลมใหญ่ บางแกว้เร่ิม

จดักิจกรรมของแต่ละ อบต.เอง /ทต.บางจะเกร็งก็จดั
กิจกรรมเอง (แยกกนัจดังาน ไม่ไดจ้ดัร่วมกนัแลว้ใน

ปัจจุบนั) รวมประมาณ 5 ปี

พมจ.
พฒันาความ

มัน่คงของ

มนุษย์

สนับสนุนงบประมาณ ต่อเน่ืองใหเ้ทศบาลเขียนขอ

งบประมาณมาจดักิจกรรม พฒันา แกปั้ญหาเด็ก 

ครอบครวั หรือ ดา้นต่างๆ  ตามนโยบายการแกปั้ญหา

อาทิ โครงการแกปั้ญหาปัญหาทอ้งก่อนวยัเรียน 

ครอบครวัอบอุ่น ปัญหายาเสพติด

สาธารณสุข ใหบุ้คลากรมาเป็นวทิยากร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมดา้นสุขภาพ อนามยัของเยาวชน



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาคี/

เครือข่าย 

บทบาท โครงการ/กิจกรรมที่ท  าร่วมกนั

สกว.+

NGO

กลไกประสานงาน อาจารยน์พเวศ คุณอารท์ศิริวฒัน์

ร่วมกนัท าวิจยัดอนหอยหลอด

โครงการวจิยัป้องกนัแกปั้ญหาพื้ นท่ีดอนหอย

หลอด

สสส. สนับสนุนงบประมาณ ส าหรบัการจดักิจกรรมใหท้ต. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในต าบล

วิทยากรจาก

ภายนอก

ส่วนมาก เทศบาลจดัจา้งบุคลากรจากนอกพ้ืนท่ี ต่าง

อ าเภอบา้ง ตามความเหมาะสมของกิจกรรม  อาทิ 

อาจารยจ์ากวิทยาลยัเทคนิค



2 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ :    รจนา ชสูกุล ชือ่เลน่: รจ
ต าแหนง่ : รองปลดัเทศบาล รักษาการกองการศกึษา
(บา้นเดมิเป็นคนสรุาษฎร ์ปัจจบุนัมบีา้นอยู ่อ.บา้นปรก จ.
สมทุรสงคราม)
 ประวตักิารท างาน 
เริม่ท างานในต าแหน่งธรุการ ที ่อบต.บางชา้งมา 
สมทุรสงคราม 3 ปี และท างานที ่ทต.บางจะเกร็ง 
สมทุรสงคราม ในต าแหน่งธรุการ บคุลากร และรองปลดัมา
จนปัจจบุนั
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
เขา้มาดแูลเต็มตวัมากขึน้ ประมาณปี 2555 รักษาการดา้น
กองการศกึษา ก าลงัท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ต าบล แผนเด็กกอ่นวัยเรยีน 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
ตอ้งการน าความรูม้าพัฒนาทมีงาน  พัฒนาทักษะของตวัเอง
ดา้นประสบการณ์ วธิคีดิเชือ่มโยงการท างานรวมกบัทมี และ
ชมุชน และจะน าวธิกีาร ความรูจ้ากหลกัสตูรมาปรับใชเ้พือ่
แกปั้ญหาในต าบลตอ่ไป

“ท่ีผ่านมาการท างาน
เป็นไปตามกรอบขอ้จ ากดั 

งบประมาณ บางครั้งจึงท า

ไดไ้ม่เต็มศกัยภาพ การเขา้

หลกัสตูรนักถกัทอจึงเป็น

เหมือนการเติมความรูใ้หม่

ในการท างานใหดี้มากขึ้ น”



นกัถกัทอชุมชน 
ชือ่จรงิ : บษุฎี นนทลกัษณ์ ชือ่เลน่: บษุ
ต าแหนง่ : นักพัฒนาชมุชน (เป็นคนในพืน้ที ่ต.บางจะเกร็ง)

บทบาทการท างาน : รับผดิชอบเกีย่วกบัการดแูลผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส และพัฒนาอาชพี โดย
 ประวตักิารท างาน
ท าต าแหน่งเจา้หนา้ทีธ่รุการ และนักพัฒนาชมุชนที่ ทต.บาง
จะเกร็ง
 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ท างานดา้นเด็ก และเยาวชนมาแลว้ประมาณ 2 ปีท างาน
รว่มกบัพัฒนาชมุชนในการเขยีนของบฯ ในการแกไ้ขปัญหา
เด็ก พาเด็กไปเขา้คา่ย อบรม ฯลฯ 
กจิกรรมเดน่ คอื กจิกรรมครอบครัวอบอุน่ 
 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
อยากพัฒนาวธิกีารท างานกบัเด็ก ในการละลายพฤตกิรรม
เพือ่ใหเ้ด็กสนใจ และเขา้รว่มกจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง / อยาก
ใหเ้ด็กสามารถวเิคราะหปั์ญหาจากสถานการณ์ในการแกไ้ข
ปัญหาดา้นตา่งๆ จากการท ากจิกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง

“การท างานพฒันาท่ีผ่านมา
เน้นคิดไปจาก เทศบาล การ

อบรมครั้งน้ี อาจท าใหรู้ปแบบ

การท างานเปล่ียนไป 

โดยเฉพาะการลงประชาคม

เพื่อขอความเห็นจากชุมชน ซ่ึง

ท่ีผ่านมาก็มีการท า แต่เราเอา

มาแปลงเป็นนโยบายไมไ่ด”้


