
อบต. บางแกว้
จ.สมทุรสงคราม



สภาพโดยท ัว่ไป

ต าบลบางแกว้ มลีกัษณะกึง่เมอืงกึง่ชนบท ดา้นตะวันออกอยูต่ดิกบั
ชายฝ่ังทะเล ดา้นตะวันตกอยูต่ดิเขตเมอืง โดยมถีนนพระราม 2 ตดัแบง่
ต าบลออกเป็น 2 สว่น 

ดา้นตะวันตกชาวบา้นประกอบอาชพีคา้ขาย บา้งรับจา้งเล็ก ๆ นอ้ย ดา้น
ตะวันออกประกอบอาชพีประมงชายฝ่ัง บางสว่นท านาเกลอื และรับจา้ง
ทั่วไป ส าหรับการท าประมงแมจ้ะมรีายไดค้อ่นขา้งด ีแตก็่มชีว่งเวลาใน
การท างานคอ่นขา้งจ ากดั ดงันัน้ ลกัษณะงานแบบนีจ้งึตอ้งใชแ้รงการ
ในการท างานจ านวนมาก...พอ่แม ่หลาย ๆ ครอบครัว จงึมักใหล้กูออก
จากโรงเรยีน ไปใชแ้รงงานในเรอื  ขณะทีอ่าชพีอืน่ มักไมม่เีวลาดแูล
บตุรหลาย ท าใหส้ถานการณ์เด็กทีพ่บคอื 

• ปัญหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ (เสพ , ขาย) 
• ทอ้งกอ่นวัยอนัควร 
• เด็กไดรั้บการศกึษาไมส่งู เพราะพอ่แมต่อ้งการใหล้กูหา

รายได ้



เด็กและเยาวชนมีปัญหายาเสพติด (เสพ ขาย)
ท้องก่อนวัยอันควร
การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายของเยาวชน ยังขาดการ
รวมกลุ่มอยู่ (อดีตเคยมีกลุ่มเยาวชนรวมตัวจากโรงเรียน
ในพื้นที่) 



รองปลดั อบต.
รกัษาราชการแทนหวัหนา้
ส านกังานปลดั

นายกฤษณพงษ์ แกน่เสน

มีแนวคิดสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอยู่แล้ว โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการศึกษา และท าให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
...เพราะบางทีสิ่งแวดล้อม สถานภาพก็ไม่เอื้อให้เด็กได้ใส่ใจกบั
การศึกษาได้เต็มที่ ท าให้เด็กบางส่วนที่ไม่ได้รับการดูแล ขาด
การศึกษา อาทิ โครงการฝึกงาน ให้เด็กมาท างานใน อบต
ต่อยอดหารายได้ให้เด็กในช่วงปิดเทอมได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เป็นการฝึกเด็กให้มีความรับผิดชอบ

ความคาดหวังต่อหลักสูตร
เกิดการรวมกลุ่มกันของเด็กและเยาวชนในต าบลในรูปแบบของ “กลไกการท างาน”  เพราะ 
อบต.มีงบประมาณสนับสนุน แต่ไม่เคยมีกลุ่มเยาวชนเสนอโครงการขึ้นมาขอรับการสนับสนุน

ความคาดหวังต่อนักถักทอ
นักถักทอสามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในแผนการท างาน และการจัดการงบประมาณได้

ดีมากขึ้น



เลขานกุารสภาฯ อบต.
นายชนิวฒั กล า่แสง
ด ารงต าแหน่งมาตัง้แตปี่ 
ไมใ่ชค่นในพืน้ที ่นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมตามงบฯ ที่ได้จากทางอ าเภอ จังหวัด  
/งบฯจัดสรรของ อบต.ในการจัดโครงการด้านต่างๆ 
ให้ได้ต่อเนื่องมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และไม่เป็นภาระให้สังคม 

ความคาดหวังต่อหลักสูตร
ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม คือมีการด าเนินการ

จริงไม่ใช่เพียงจัดตั้งตามโครงสร้างเหมือนที่ผ่านมา

ความคาดหวังต่อนักถักทอ
เอาความรู้มาสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน 

และเครือข่ายเด็กสามารถคิด ท ากิจกรรมที่หลากหลายเองได้



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

+ ป้องกนั
ป้องกนัเด็ก และเยาวชนจากภาวะเสีย่ง

+ สง่เสรมิ
สง่เสรมิการศกึษาในทกุ ๆ ระดบัช ัน้



สรา้งนสิยัความรบัผดิชอบ
จัดหางาน และหารายได้ให้เด็กท าระหว่างปิดเทอม

สรา้งแรงจงูใจใหเ้ด็กเรยีนหนงัสอื
โดยจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนศึกษาต่อ ปริญญาตรี

วธิกีารพัฒนาเด็ก

เป้าหมาย : 
• เกดิการรวมกลุม่ของเด็กและเยาวชน 
• เกดิกลไกการท างานของเด็กในรปูของ

“สภาเด็กระดบัต าบล” 



แนวทางทีผ่า่นมา

งานป้องกนั

• โครงการกฬีาตา้นภยัยาเสพตดิ จัดประจ าทกุปี โดยใหเ้ยาวชนแตล่ะหมูบ่า้นเขา้

มาสมัคร โดยอบต.จัดงบประมาณสนับสนุนอปุกรณ์ดา้นกฬีา ฟตุซอลเปตอง ตะกรอ้ และกฬีา
พืน้บา้น

•โครงการอบรมใหค้วามรูท้อ้งกอ่นวยัอนัควร โดยน าเด็ก ๆ ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งไป
อบรมใหค้วามรู ้และการป้องกนัการมเีพศสัมพันธุ์

•โครงการตามประเพณี อาท ิโครงการวนัเด็ก 
งานสง่เสรมิ
•โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน เพือ่ใหเ้ยาวชนอาย ุ

20 ปีขึน้ไป ทีจ่บการศกึษามาระยะหนึง่แลว้ไมม่อีาชพี (ทางอบต. สนับสนุนดา้นงบประมาณ ตัด
ชดุ ก าลังพล) รุน่ 1 ท าไปแลว้ 60 คน มทีัง้เจา้หนา้ทีล่ะเยาวชน รุน่ที ่2 คาดวา่จะมปีระมาณ 20-
30 คน

•กจิกรรมปลกูป่า ปลอ่ยพนัธุส์ตัวน์ า้ / คา่ยอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
สตัวท์ะเล กุง้แชบว๊ยไมโ้กงกางท ารว่มกบัโรงเรยีน เพือ่สง่เสรมิ และสรา้งจติส านกึใหเ้ยาวชน
รูจั้กอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และเพือ่ผลกบัมาเป็นรายไดใ้หก้ับครอบครัวในชมุชน

•โครงการทนุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (เป็นนโยบายของอบต.) ท ามาจนถงึรุน่
ที ่7 (ปัจจบุันจบไป 3 รุน่แลว้ แตย่ังท างานอยูน่อกพืน้ที)่ คนละไมเ่กนิ 33,000 บาท /ปี 



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน  2 แหง่
1.รร.อนุบาลบา้นบางบอ่ ระดบัอนุบาล - ประถมศกึษา (จ านวน 63  คน)

2.รร.ไทยรัฐวทิยา 70 ระดบัอนุบาล- ม.3 โรงเรยีนขยายโอกาส 
(จ านวน 214 คน)

ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2  แหง่ (เด็กปฐมวยั 2-5 ขวบ)
1.ศพด.บา้นโรงฟืน (จ านวนเด็ก   31 คน)
2.ศพด.ลดักะปิ (จ านวนเด็ก  16 คน)



งบประมาณ

แบง่งบประมาณ 3% จากงบฯ ทัง้หมดของ อบต. 

• ดแูลศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
• สนับสนุนดา้นการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ใหเ้ด็กไดม้ทีนุเรยีนตอ่ใน

ระดบัทีส่งูขึน้ และสามารถกลบัมาชว่ยแบง่เบาภาระของผูป้กครองได ้
รุน่ละไมเ่กนิ 10 คน/ปี ปัจจบุนัสง่เสรมิมา 7 รุน่ แลว้) 
คนละไมเ่กนิ 33,000 บาท /ปี 

• จัดกจิกรรม/โครงการเด็กและเยาวชน : การอบรม เขา้คา่ย จา้งงาน
(อบต.ของบฯ สนับสนุนเพือ่สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ใหเ้ด็กใชเ้วลา
วา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ป้องกนัปัญหาทอ้งไมพ่รอ้ม ยาเสพตดิ อนุรักษ์
ทรัพยากรฯ)

• จัดกจิกรรมประเพณี / งานกฬีา 10 หมูบ่า้น (เยาวชนและประชาชนเขา้
มามสีว่นรว่ม)



ภาคี

ภายใน
• ประมงจังหวัด สนับสนุนสตัวน์ ้าและพันธุต์น้ไม ้
• ก านัน ผูใ้หญบ่า้น – สนับสนุนตัง้ชดุเฉพาะกจิผูท้ีเ่สพยาเสพตดิ
• ปราชญช์าวบา้น หมูบ่า้น

- หมู ่1 นาเกลอื
- หมู ่7 ท าวสิาหะกจิชมุชน น ้าพรกิ ไขเ่ค็ม
- หมู ่10 (ผูใ้หญแ่ดง) – มชีาวบา้นหมู ่10 ชว่ยกจิกรรมปลกูป่า ปลอ่ยสตัวน์ ้า 

• โรงเรยีน –ใหเ้ด็กมาเขา้รว่มกจิกรรม
• กลุม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละชายฝ่ัง (ผูใ้หญแ่ดง)

ภายนอก
• สสส. – สนับสนุนงบประมาณคา่น ้ามัน อาหารวาง ตรวจจับปัญหายาเสพตดิ
• สป.สช. รวมกนัเขยีนโครงการเสนอทีห่ลกัประกนัสขุภาพ  
เพือ่สนับสนุนงบประมาณปีละ15,000 ตอ่หมูบ่า้นใชใ้นการสง่เสรมิสขุภาพ 



2 นักถักทอชมุชน



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ :  นายรชัพล  กลบีผึง้  ชือ่เลน่: อู๋
ต าแหนง่ : นกัพฒันาชุมชน 
บทบาทการท างาน : ดแูลสวัสดกิารเด็ก สตร ีคนชรา 

 ประวตักิารศกึษา
จบป.ตร ีม.เทคโนฯ สวุรรณภมู ิเขตนนทบรุ ี
จบ.ป.โท รามฯ รัฐประสาสนศาสตร ์

 ประวตักิารท างาน
เป็นลกูจา้ง 3 ปี  เป็นผูช้ว่ยวเิคราะห ์นติกิร 
บรรจเุป็นนักพัฒนาชมุชน ทีน่ครปฐม (2ปี)
มคี.57 ยา้ยมาบรรจเุป็นนักพัฒฯ ทีอ่บต.บางแกว้

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ท างานในเรือ่งเด็กและเยาวชน แตยั่งไมเ่คยศกึษาปัญหาในเชงิลกึ 
และไมม่คีนเขา้ไปชว่ยแกปั้ญหา และสรา้งกจิกรรมใหต้อ่เนือ่งมากขึน้

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
อยากไดทั้กษะการสือ่สาร การโนม้นา้ว พดูชกัชวนใหผู้บ้รหิาร
สนับสนุนเรือ่งเด็กและเยาวชน พดูใหเ้ด็กเขา้มามสีว่นร่วมกับเรา 
ทักษะการเป็นวทิยากรใหค้วามรู ้(จรงิๆ เป็นคนพดูไมเ่กง่ คนอืน่ไม่
เขา้ใจ พดูวกไปวนมา)

“ผมชอบท างานด้านเด็กและ
เยาวชน เพราะเด็กเป็นเหมือนผ้า
ขาวสามารถเข้าไปพัฒนา ไป
สร้างความเข้าใจได้ง่าย และผม
อยากท างานรับใช้ประชาชน 
อยากเห็นประชาชนมีความสุข 
ไม่เบียดเบียนกัน”



นักถักทอชมุชน 
ชือ่จรงิ : นายยศสนัต ์ อนิทรส์มบตั ิ ชือ่เลน่: กอ้ง
ต าแหนง่ : ผูช้ว่ยนกัวชิาการศกึษา (เป็นคนสมทุรสงคราม)
 ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาตร ีศกึษาศาสตร์

 ประวตักิารท างาน
ท างานที ่อบต.บางแกว้ ต าแหน่งผูช้ว่ยนักวชิาการศกึษา 
(2ปีแลว้)

 การท างานดา้นเด็กและเยาวชน
ดแูลเรือ่งศนูยเ์ด็กเล็ก ประเมนิครผููส้อน ท าเอกสาร เขยีน
และดแูลงบประมาณ ตดิตอ่ประสานงานในโครงการตา่งๆ 
ดา้นเด็ก เยาวชน อาท ิโครงการใหท้นุศกึษาตอ่
ระดบัอดุมศกึษา โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ

 ความคาดหวงัตอ่หลกัสตูร
สามารถมวีธิกีารจัดการ ใหเ้ด็กในพืน้ทีส่ามารถเขา้รว่ม
กจิกรรมที ่อบต.จัดไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง

“ท าอยา่งไรใหด้งึเด็กกลุม่
หนึง่เขา้มาใหไ้ด ้บางอยา่ง
อาจจะตอ้งเหนือ่ย พอเด็ก
เขา้มา เราจะท าอะไรกบั
เด็กกลุม่นี ้การแกป้ญัหาแก้
ตวัคนเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งแกต้วั
กนัท ัง้หมด บางทตีอ้งแก้
ดว้ยแนวความคดิของ
ผูบ้รหิาร หรอืแนวความคดิ
ปญัหาทีเ่ราจะตอ้งไปแก”้


