เทศบาลตาบลบางจะเกร็ง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

เทศบาลตาบลบางจะเกร็ง

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ชื่อ “บางจะเกร็ง” เดิมมาจากพื้นที่ในตาบลบางจะเกร็ง มีตน้ จะ
เกร็ง หรือต้นเหงือกปลาหมอขึ้นในพื้นที่มาก พื้ นที่โดยทัว่ ไปเป็ นที่
ลุ่มชายฝัง่ ทะเล มีเนื้ อที่ประมาณ 6.65 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,156 ไร่
ตาบลบางจะเกร็ง ครอบคลุม 5 หมูบ่ า้ น ได้แก่
หมูท่ ี่ 1 บ้านรามัญตะวันตก/หมูท่ ี่ 2 บ้านบางจะเกร็ง / หมูท่ ี่ 3
บ้านคลองกลาง /หมูท่ ี่ 4 บ้านฉู่ฉี่/ หมูท่ ี่ 5 บ้านรามัญตะวันออก
ประชากรทั้งสิ้น 4,588 คน

ตั้งอยูห่ า่ งจากอาเภอ
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร
และมีเขตติดต่อกับตาบลต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทม.สมุทรสงคราม

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
การเลี้ ยงสัตว์น้ ากร่อย เช่น ปูทะเล กุง้ ทะเล
รวมทั้งการหยอดหอยหลอด เกษตรกรรม
รับจ้างทัว่ ไป และค้าขาย

 ปั ญหายาเสพติดยังไม่รน
ุ แรงมากนัก พบสว่ นใหญ่เป็ นสถานะผู ้เสพ
่ ู ้ขาย (ผู ้ขายสว่ นมากเป็ นคนจากต่างพืน
ไม่ใชผ
้ ที)่ ดังนัน
้ การป้ องกัน
จึงเป็ นหนทางที่ ทต.จะทาได ้ดีทส
ี่ ด
ุ แต่ก็ยังไม่สามารถดูแล ป้ องกัน
ได ้อย่างทั่วถึง ต ้องอาศัย เด็กด ้วย ผู ้ปกครองด ้วย เพราะสงิ่ สาคัญ
ยังไงครอบครัวก็ต ้องมาก่อน ในการให ้ความอบอุน
่ กับเยาวชน
 สง่ เสริมเรือ
่ งการเรียนในตาบลให ้มีศักยภาพให ้เท่าเทียมกับทาง
โรงเรียนในเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ปั จบ
ุ น
ั พยายามหาวิธใี ห ้เด็ก
ึ ษาในตาบลให ้มากทีส
เข ้ามาศก
่ ด
ุ แต่ยังติดปั ญหาเรือ
่ งการยึดติด
โรงเรียนหรือความพึงพอใจของผู ้ปกครองเรายังแก ้ไมได ้
 สง่ เสริมให ้เด็กได ้ร่วมทากิจกรรมต่อเนือ
่ ง (ลดปั ญหาเด็กติดเกม/ใช ้
เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์)
ทาง อบต.จะขอความร่วมมือจากโรงเรียนทัง้ 3 โรงเรียน และ 3 ศูนย์
เด็กเล็ก ได ้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนือ
่ ง อาทิ กิจกรรมราถวาย
พระพร กิจกรรมวันเด็ก แข่งกีฬา แข่งฟุตซอล

นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เน้นการป้องกัน เฝ้ าระวังยาเสพติด ในเด็ก เยาวชน
ชุมชน เพราะมองว่า จะส่งผลโดยตรงต่ออนาคต การเรียน
ความเป็ นอยู่ อาจเสียอนาคต เกิดปั ญหาฉกชิงวิง่ ราว หรือ
ทาร้ายผูป้ กครอง หรืออาจจะถึงฆาตกรรม (เหมือนปั ญหาที่
ได้พบเห็นในสื่อ) โดยขอความร่วมมือกับผูน้ าชุมชนทา
หน้าที่เป็ นหูเป็ นตา เพื่อป้องกันไม่ให้มนั เกิดการขยาย
เครือข่ายยาเสพติดเป็ นวงกว้างออกไปในตาบล
อยากเห็นในตาบลของเรา คืออยากให้มีท้งั การเรียนการ
สอนที่ดี มีเด็กเข้ามาเรียนในตาบลเยอะๆ
ได้ความรู ้ กล้าแสดงออก แล้วก็นาความรูร้ อบตัวเขาเองหรือ
ในชุมชน หรือร้องราทาเพลงเขาก็เคยมีประสบการณ์กบั พี่
เลี้ ยง ที่เคยสอนเขามา เขาก็มาเล่นมาแสดงออกให้รนุ่ น้องดู

นายก อบต.
นายสุขเกษม โง้วสกุล
ดารงตาแหน่งมาตัง้ แต่ปี…
…คนในพืน
้ ที่

นายกเทศมนตรีตาบลบางจะเกร็ง

นายสุขเกษม โง้วสกุล

ความคาดหวังต่อหลักสูตร และนักถักทอ
อยากให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเรียนรู ้ มีโครงการนี้ มาก็
อยากให้เขาไปหาประสบการณ์วา่ จะได้อะไร
กลับมาบ้าง หลังจากนั้นมาก็เขาคงจะมานาเสนอ
และก็มาทากิจกรรมในตาบลของเรา คิดว่าสิ่ง
ใหม่ๆ ที่เขาได้ไปเรียนรูม้ า คือประโยชน์ของ
ท้องถิ่นในอีกระดับหนึ่ ง
เกณฑ์การส่งนักถักทอเข้าอบรม : เลือกจาก
ตาแหน่ งหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ทางานด้านเด็ก
และเยาวชนโดยตรง

นโยบายด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ึ ษา
สง่ เสริมการศก
ให ้ทัดเทียมคนในเมือง

ป้ องกันยาเสพติด
เน ้นตรวจตรา
อบรม

นโยบาย อบต.

เป้ าหมาย : อยากเห็น การเรียนการสอนทีเ่ ข ้มแข็ง
เด็กรักษ์ถน
ิ่

กิจกรรมเปลีย
่ นเด็ ก
เด็กรักดอน - สืบชะตาดอนหอยหลอด
ช่วงวิกฤติดอนหอยหลอด เป็ นการเสื่อมโทรมและหอยหลอดเราลดน้อยลงไป เราก็เลยจัดตั้งกลุ่มอนุ รกั ษ์ฟื้นฟู
ดอนหอยหลอดขึ้ นมา เพื่อหาพื้ นที่ในดอนหอยหลอดเพื่อเปลี่ยนแปลงอนุ รกั ษ์ หาสาเหตุวา่ ทาไมจานวนหอย
หลอดถึงหายไป หลักจากนั้นพอเราได้แปลงสาธิตแล้ว ได้กลุ่มดอนหอยหลอดแล้ว เราจะทายังเพื่อให้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวตาบลบางจะเกร็งหรือตาบลใกล้เคียงแหลมใหญ่บางแก้ว ให้รจู ้ กั คุณค่าของดอนหอยหลอด
เราก็เลยเริ่มจากเด็กๆ ขึ้ นมา ก็เลยสร้างโครงการกิจกรรมเด็กรักดอน อบรมเด็กรักดอน
เหมือนกับโครงการนี้ แหละครับ ก็เริ่มจากเด็กรักดอน และก็ไปค่ายเยาวชน ครอบครัวอบอุ่น พอเขาโตขึ้ นมาอีก
นิ ดหนึ่ งก็คือเริ่มมีความรู ้ เริ่มโตขึ้ น ก็เอามาเป็ นพี่เลี้ ยง ก็เอาเข้ามาฝึ กอบรมเหมือนว่ารุ่นพี่เขาทาอะไร ก็ส่งเขาเข้า
ไปเข้าค่ายตรงนี้ (อายุ 12 – 13) กิจกรรมเด็กรักดอนอย่างนี้ เราก็จะมองวิทยากรเป็ นตัวหลัก 1 หรือ 2 คน
นอกนั้นเด็กที่เข้าค่ายก็คือ รุ่นโตหน่ อยเราก็จดั มาเป็ นพี่เลี้ ยง แล้วก็คนที่เป็ นพี่เลี้ ยงเลยเขาก็จะสอนส่งกิจกรรม
และไปเตรียมกิจกรรมที่จะมาสอนน้องๆ ได้
ทามา 4 ปี แล้วครับ ประกอบด้วย กลุ่มก็มีผนู้ าชุมชน ตาบลบางจะเกร็ง 10 คน “กลุ่มอนุ รกั ษ์ฟื้นฟูดอนหอย
หลอด”

กิจกรรมเปลีย
่ นเด็ ก
กิจกรรมเด็กรักดอน จัดขึ้ นช่วงวันที่ 21 เมษายน
วันที่ 22 เมษายน จะเป็ นสืบชะตาดอนหอยหลอด เป็ นพิธีกรรมทางศาสนา ของ
พราหมณ์ผสมกัน จะมีการทาบุญให้กบั สัตว์น้ า
สืบเนื่ องมาจากการที่หอยหลอดสูญหายไประยะหนึ่ ง เราก็เลยทาทั้งการอนุ รกั ษ์
ทั้งหาข้อมูลการที่วา่ ที่มาที่ไปทาไมหอยหลอดถึงหายไป และเกิดแนวคิดว่า การ
สร้างเด็กและเยาวชนขึ้ นมา และก็มีผใู้ หญ่ปราชญ์ชาวบ้านก็ ช่วยกันคิดแนวทาง
ศาสนาขึ้ นมาเพื่อเป็ นการทาบุญให้กบั สัตว์น้ าต่างๆ กุง้ หอย ปู ปลา และมี
ประธานของฝ่ ายสงฆ์
จากสภาวัฒนธรรมในตาบล คือ พระครูพิพิธธน รัตนโกศล เจ้าอาวาสวัดศรัทธา
ธรรม (เป็ นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหนึ่ งของตาบล ที่คนทั้งตาบลตั้งแต่โรงเรียน
ชุมชน วัด บ้าน อบต. เทศบาล มารวมกันในงานนี้ หมดเลย เป็ นงานรวมของคน
ทั้งตาบล)

กิจกรรมเปลีย
่ นเด็ ก
โครงการต้านยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันควร
ต่อเนื่ องทุกปี ในลักษณะของการจัดอบรม เข้าค่าย
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เราก็มี เหมือนกับว่าได้อบรมแล้วก็เหมือน
รุ่นต่อรุ่น พอรุ่นพี่แล้วก็มาฝึ กเป็ นวิทยากรสอนรุ่นน้องเองเราก็ทา
เหมือนกัน
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น
เด็กและครอบครัวได้มาทากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ดีมากขึ้ น
กิจกรรมงานประเพณี /กีฬา เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกัน รูร้ กั สามัคคี

กิจกรรมทีค
่ าดว่าจะจ ัด
“เด็ก และเยาวชน”
พัฒนากลุ่มเยาวชนจิตอาสาต่อ = โอ๊ต ไกด์ ปิ งปอง (แกนนาที่เด่นๆ)
เพราะปั จจุบนั กลุ่มเยาวชนยังไม่เข้มแข็ง เพราะยังไม่สามารถคิด-ทา กิจกรรม
อื่นๆ เองได้ นอกจากช่วยเป็ นเยาวชนจิตอาสาในงานประเพณี
(ค่ายอนุ รกั ษ์ดอนหอยหลอด 4-5 ปี ที่ผ่านมาได้ สร้างคนรุ่นใหม่ๆ ที่วา่ เป็ นคน
ที่จะมาทาอะไรต่อจากนี้ แทนเราได้ ปี ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 โอ๊ต ไกด์ ปิ งปอง ก็จะสร้าง
น้องๆ ขึ้ นมาเรื่อยๆ
: คือหลักๆ ก็จะต้องมีผใู้ หญ่นา ประธานชมรม ประธานกลุ่มอนุ รกั ษ์เป็ นพี่
เลี้ ยง คือ ผูใ้ หญ่ ภานุ วฒ
ั น์ หมู่ 4 บ้านภูชี)

กิจกรรมทีผ
่ า
่ นมา
“ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็ก”

เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับเด็กและเยาวชน ใน
กิจกรรมที่ อบต.จัด

้ ที่
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็กในพืน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)
1.ศพด.โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม (จานวนเด็ก 30 กว่าคน)
2.ศพด. วัดบางจะเกร็ง (จานวนเด็ก 30 กว่าคน)
3.ศพด.โรงเรียนบ ้านฉู่ฉี่ (จานวนเด็ก 13 คน)

โรงเรียน 3 แห่ง

ึ ษา
1.โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกล
ู ) ระดับ อนุบาล-ประถมศก
(จานวนเด็กประมาณ 200 คน)
ึ ษา (จานวนเด็ก 54 คน)
2.โรงเรียนบ ้านฉู่ฉี่ ระดับ อนุบาล-ประถมศก
ึ ษาตอนต ้น (จานวนเด็ก
3.โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม ระดับอนุบาล-มัธยมศก
ประมาณ 200 คน)

งบประมาณ
เด็กรักดอน ประมาณ 30,000 – 40,000 บาท/ครั้ง
พิธี สืบชะตาดอนหอยหลอด ประมาณ 100,000 บาท/ครั้ง
อบต. ทาหนังสือขอการสนับสนุ นจากผูป้ ระกอบกิจการในตาบล (บริษัทห้าง
ร้านที่มีกาลัง) และมักจะได้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
กิจกรรมประเพณี

ภาคีการทางาน
ว ัดบาง
จะเกร็ง
โรงเรียน

สสส.

มูลนิธ ิ
สยามก ัมมา
จล

งบประมาณ กิจจกรรม

สกว.

กลไกประสารงาน

ปราชญ์
ชาวบ้าน

เยาวชน
บางจะ
เกร็ง

กลุม
่ ความร่วมมือ/ภาคี/เครือข่าย
งานด้านเด็กเยาวชน
ภาคี/
เครือข่าย

บทบาท

วัด/พระครู เป็ นประธานในการทาบุญให้กบั สัตว์น้ าต่างๆ
พิพิธธน กุง้ หอย ปู ปลา เป็ นพิธีกรรมทางศาสนา ของ
รัตนโกศล พุทธร่วมกับพราหมณ์
อบรมปลูกจิตสานึ กในเด็ก เยาวชน ในค่ายเด็ก
รักดอน
เยาวชนจิต
อาสา บางจะ
เกร็ง

เริ่มรวมกลุ่มปี 56 ทากิจกรรมจิตอาสา บาเพ็ญ
ประโยชน์
เช่น ช่วยเสิรฟ์ น้ าในงานพิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด

รพ.สต
อสม

เป็ นหลักร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชน

โรงเรียน

ให้ความร่วมมือกับเทศบาลส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ

ปราชญ์
ชาวบ้าน

ให้ความรูด้ า้ นป่ าโกงกาง ป่ าแสม (บริเวณหมู่
4)

โครงการ/กิจกรรมที่ทาร่วมกัน
พิธีสืบชะตาดอนหอยหลอด
ค่ายเด็กรักดอน

กิจกรรมตามงานประเพณี ปี 56

กลุม
่ ความร่วมมือ/ภาคี/เครือข่าย
งานด้านเด็กเยาวชน
ภาคี/
เครือข่าย

บทบาท

โครงการ/กิจกรรมที่ทาร่วมกัน

กลุ่มอนุ รกั ษ์ กลุ่มผุน้ าชุมชนในตาบล รวมตัวตั้งกลุ่ม ทาแปลง
ฟื้ นฟูดอน อนุ รกั ษ์หอยหลอด ดูสาเหตุที่ทาให้หอยหลอดสูญ
หอยหลอด หายไป

อบต.ข้างเคียง กลุ่ม NGO
พื้ นที่สืบชะตาดอยหอยหลอดอยูใ่ นพื้ นที่ท้งั 3 ตาบล*
หลังจากปี แรก แต่ละตาบลทั้งแหลมใหญ่ บางแก้วเริ่ม
จัดกิจกรรมของแต่ละ อบต.เอง /ทต.บางจะเกร็งก็จดั
กิจกรรมเอง (แยกกันจัดงาน ไม่ได้จดั ร่วมกันแล้วใน
ปั จจุบนั ) รวมประมาณ 5 ปี

สนับสนุ นงบประมาณ ต่อเนื่ องให้เทศบาลเขียนขอ
พมจ.
พัฒนาความ งบประมาณมาจัดกิจกรรม พัฒนา แก้ปัญหาเด็ก
มัน่ คงของ ครอบครัว หรือ ด้านต่างๆ ตามนโยบายการแก้ปัญหา
มนุ ษย์

อาทิ โครงการแก้ปัญหาปั ญหาท้องก่อนวัยเรียน
ครอบครัวอบอุ่น ปั ญหายาเสพติด

ปั จจุบนั ผูใ้ หญ่บา้ น ชื่อภานุ วฒ
ั น์ บ้านฉู่ฉี่หมู่ 4 ทา
หน้าที่เป็ นประธานกลุ่มฯ

สาธารณสุข

ให้บุคลากรมาเป็ นวิทยากร ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมด้านสุขภาพ อนามัยของเยาวชน

กลุม
่ ความร่วมมือ/ภาคี/เครือข่าย
งานด้านเด็กเยาวชน
ภาคี/
เครือข่าย

บทบาท

สกว.+
NGO

กลไกประสานงาน อาจารย์นพเวศ คุณอาร์ทศิริวฒ
ั น์
ร่วมกันทาวิจยั ดอนหอยหลอด

โครงการวิจยั ป้องกันแก้ปัญหาพื้ นที่ดอนหอย
หลอด

สสส.

สนับสนุ นงบประมาณ สาหรับการจัดกิจกรรมให้ทต.

โครงการส่งเสริมสุขภาพคนในตาบล

วิทยากรจาก
ภายนอก

ส่วนมาก เทศบาลจัดจ้างบุคลากรจากนอกพื้ นที่ ต่าง
อาเภอบ้าง ตามความเหมาะสมของกิจกรรม อาทิ
อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิ ค

โครงการ/กิจกรรมที่ทาร่วมกัน

2 น ักถ ักทอชุมชน

น ักถ ักทอชุมชน

“ที่ผ่านมาการทางาน
เป็ นไปตามกรอบข้อจากัด
งบประมาณ บางครั้งจึงทา
ได้ไม่เต็มศักยภาพ การเข้า
หลักสูตรนักถักทอจึงเป็ น
เหมือนการเติมความรูใ้ หม่
ในการทางานให้ดีมากขึ้ น”

ื่ จริง : รจนา ชูสก
ื่ เล่น: รจ
ชอ
ุ ล
ชอ
ึ ษา
ตาแหน่ง : รองปลัดเทศบาล รักษาการกองการศก
(บ ้านเดิมเป็ นคนสุราษฎร์ ปั จจุบน
ั มีบ ้านอยู่ อ.บ ้านปรก จ.
สมุทรสงคราม)
 ประว ัติการทางาน
้
เริม
่ ทางานในตาแหน่งธุรการ ที่ อบต.บางชางมา
สมุทรสงคราม 3 ปี และทางานที่ ทต.บางจะเกร็ง
สมุทรสงคราม ในตาแหน่งธุรการ บุคลากร และรองปลัดมา
จนปั จจุบน
ั
 การทางานด้านเด็กและเยาวชน
เข ้ามาดูแลเต็มตัวมากขึน
้ ประมาณปี 2555 รักษาการด ้าน
ึ ษา กาลังทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
กองการศก
ตาบล แผนเด็กก่อนวัยเรียน
 ความคาดหว ังต่อหล ักสูตร
ต ้องการนาความรู ้มาพัฒนาทีมงาน พัฒนาทักษะของตัวเอง
ื่ มโยงการทางานรวมกับทีม และ
ด ้านประสบการณ์ วิธค
ี ด
ิ เชอ
้ อ
ชุมชน และจะนาวิธก
ี าร ความรู ้จากหลักสูตรมาปรับใชเพื
่
แก ้ปั ญหาในตาบลต่อไป

น ักถ ักทอชุมชน

“การทางานพัฒนาที่ผ่านมา
เน้นคิดไปจาก เทศบาล การ
อบรมครั้งนี้ อาจทาให้รูปแบบ
การทางานเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะการลงประชาคม
เพื่อขอความเห็นจากชุมชน ซึ่ง
ที่ผ่านมาก็มีการทา แต่เราเอา
มาแปลงเป็ นนโยบายไม่ได้”

ื่ จริง : บุษฎี นนทลักษณ์
ื่ เล่น: บุษ
ชอ
ชอ
ตาแหน่ง : นั กพัฒนาชุมชน (เป็ นคนในพืน
้ ที่ ต.บางจะเกร็ง)
บทบาทการทางาน : รับผิดชอบเกีย
่ วกับการดูแลผู ้สูงอายุ
ี โดย
ผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาส และพัฒนาอาชพ
 ประว ัติการทางาน
ทาตาแหน่งเจ ้าหน ้าทีธ่ รุ การ และนั กพัฒนาชุมชนที่ ทต.บาง
จะเกร็ง
 การทางานด้านเด็กและเยาวชน
ทางานด ้านเด็ก และเยาวชนมาแล ้วประมาณ 2 ปี ทางาน
ร่วมกับพัฒนาชุมชนในการเขียนของบฯ ในการแก ้ไขปั ญหา
เด็ก พาเด็กไปเข ้าค่าย อบรม ฯลฯ
กิจกรรมเด่น คือ กิจกรรมครอบครัวอบอุน
่
 ความคาดหว ังต่อหล ักสูตร
อยากพัฒนาวิธก
ี ารทางานกับเด็ก ในการละลายพฤติกรรม
เพือ
่ ให ้เด็กสนใจ และเข ้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง / อยาก
ให ้เด็กสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ในการแก ้ไข
ปั ญหาด ้านต่างๆ จากการทากิจกรรมอย่างต่อเนือ
่ ง

