
อบต. บางสะแก
อ.บางคนท ีจ.สมทุรสงคราม



สภาพโดยท ัว่ไป “บางสะแก”
พืน้ทีเ่กษตรกรรมปลกูมะพรา้ว ,สม้โอ พันธุข์าวใหญ ่เป็นพชื
เศรษฐกจิ สง่ออกใน-ตา่งประเทศ มพีืน้ทีต่ดิทะเล ไมม่ปัีญหาคน
วา่งงาน แตม่ปัีญหาคนเกีย่งงานทีต่อ้งใชแ้รงงาน วยัแรงงานไป
ท างานตา่งถิน่ และขายทีด่นิใหก้บัคนตา่งถิน่มากขึน้ เหลอืเพยีง
กลุม่ผูส้งูอายทุีม่มีากทีส่ดุในระดบัจังหวดั คอืกวา่ 800 คน (จาก
ประชากร 2 พันกวา่คน ในพืน้ที ่2 ต าบล 13 หมูบ่า้น)  

ยงัไมม่โีครงการ
พฒันาเด็กและ
เยาวชนรว่มกบั 
อบต.อืน่ๆ 



ในต าบลขาดเล็ก ทีค่อ่นขา้งอยูก่นัแบบเรยีบงา่ย สงบ และมี
ประชากรเด็กและเยาวชนไมม่ากนัก พบปัญหา “ยาเสพตดิ” 
“เด็กแวน้” “ทอ้งกอ่นวยัอนัควร” ทีอ่บต.ถอืวา่เป็นปัญหาทีท่กุ
พืน้ทีต่อ้งม ีส าหรับ บางสะแก มรีะดบัปัญหาไมร่นุแรง อาท ิ
เด็กแวน้กลุม่เล็กๆ จับกลุม่ 2-3 คนั

สถานการณด์า้นเด็ก-เยาวชน



นายก อบต. พ.จ.อ.วีระศกัด์ิ สงัขก์ระแสร์

พื้ นเพเป็นคนบา้นปราโมชย์ เคยเป็นทหารเรือมา 17 ปี
ปี 45 ออกมาท าสวน เห็นความล าบากในชุมชน  เป็นรองนายกฯ 2 สมยั ปัจจุบนั ได้
เป็นนายกฯ (สมยัแรก) นโยบายเนน้พฒันาสิ่งแวดลอ้มพฒันาการเกษตร 

สาธารณูปโภค (โครงสรา้งพื้ นฐาน) เพราะมองวา่ ‘ความล าบากเป็นปัญหา
ชาวบา้น และปัญหาชาวบา้นก็คือปัญหาของ อบต.’



นโยบายดา้นการพฒันาเด็ก และเยาวชน

เนน้สรา้งวนัิย พฤตกิรรม จติส านกึ ใหก้บัเด็กทกุชว่งวยั เพือ่ท าใหปั้ญหา
ตา่งๆ ถกูแกไ้ขทีต่น้เหตุ

 ดา้นเยาวชน – หลกัๆ เขา้ไปดแูลเรือ่งยาเสพตดิ และปัญหาทอ้งกอ่นวยั
อนัควร เนน้ป้องกนัไมเ่นน้แกไ้ข เพราะการแกไ้ขทีป่ลายเหตเุป็นเหมอืน
การเอางบฯไปละลายทิง้ ท างาน ‘เป็นหเูป็นตา’ ใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
อาท ิผูใ้หญบ่า้น , ต ารวจ เขา้มาจัดการปัญหาโดยตรง 

 ดา้นเด็กเล็ก - ทีผ่า่นมาเนน้ ‘เด็กศนูยเ์ด็กเล็ก’ เพราะอยูใ่นความดแูล
โดยตรง พยายามเขา้ไปพบปะ สรา้งความเขา้ใจกบัครศูนูยฯ์ บอ่ยๆ 
เพือ่ใหไ้ปดแูลเด็กอยา่งใกลช้ดิ (ไดร้างวลัศนูยน่์าอยู ่4 ปีซอ้น) เนน้
เสรมิสรา้งพัฒนาการ 4 ดา้น /มารยาท – สมัมาคาราวะผูอ้าวโุส /รักใน
หลวง / มภีมูคิุม้กนัในสงัคม



นโยบายดา้นการพฒันาเด็กและเยาวชน

• รือ้ฟ้ืนสภาเด็กและเยาวชนทีม่อียูเ่ดมิ ใหเ้ขา้มามบีทบาทในชมุชนมาก
ขึน้

• เนน้สรา้งศนูยเ์ด็กเล็กใหเ้ป็นตน้แบบ ตอ่ไปจะมกีารขยายศนูยเ์ด็กเล็ก 
สรา้งเพิม่เตมิในปีงบประมาณหนา้ 

• สนับสนุนใหเ้ด็กเขา้มามสีว่นรว่ม ในงานประเพณีตา่งๆ ของชมุชน 
รว่มกบัผูใ้หญ ่

• คาดหวงัจะสรา้ง ‘ศนูย ์3 วยั’ เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งคนสาม
วยั / ลดภาระจากคนชรา / สรา้งอาชพี (คนแกด่เูด็ก เด็กท าใหค้นแกไ่ม่
เหงา)

• คาดหวงัใหนั้กถักทอไดพ้ัฒนาทักษะ สามารถคดิโครงการดีๆ  ดา้นเด็ก
และเยาวชน เสนอนายกกลบัมา เพือ่พัฒนาทอ้งถิน่ตอ่ไป



โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็กในพืน้ที่

โรงเรยีน   2 แหง่
1.รร.วดัปราโมทย ์      ระดบั อ.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 127 คน)
2.รร.วดับางสะแก       ระดบั อ.1-ป.6 (จ านวนเด็ก 60 คน)

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 2 แหง่ (เด็กปฐมวัย 2-5 ขวบ)
1.ศพด.เทดิไทอ้งคร์าชนัย ์วดัปราโมทย ์(จ านวนเด็ก   50 คน)
2.ศพด.วดับางสะแก                          (จ านวนเด็ก        คน)



งบประมาณ

งบประมาณจากภาคี
สสส.โครงการความปลอดภยับนทอ้งถนน
จัดผา้ป่าสามัคค ีทกุปี (แลว้แตว่า่ใครเป็นเจา้ภาพ)
ทีผ่า่นมา อบต/รพ.สต/โรงเรยีน/วดั จะสามัคคกีนัรว่มจัดงานประเพณี 
เพราะทีต่ัง้อยูใ่นละแวกเดยีวกนัหมด

รพ.สต – ใชง้บ สป.สช เขา้มาจัดกจิกรรมตอ่เนือ่ง หลายๆ กจิกรรม
ดา้นการสรา้งเสรมิสขุภาพใหก้บัคนทกุชว่งวยั



งบประมาณ

งบประมาณจาก อบต.ประมาณ 3 % เพือ่สนับสนุนภารกจิตอ่เนือ่ง เชน่ 

1.กจิกรรมการเกบ็ขยะในชมุชน ขดุลอกคคูลอง เนน้การมสีว่นรว่มทกุชว่งวัย 
โดยจัดเดอืนละ 2 ครัง้ สลบักนัไปในแตล่ะหมู ่ท าบญุทัง้ต าบล 

2.กจิกรรมครอบครัวอบอุน่ (เขา้คา่ยสรา้งความสมัพันธใ์นครอบครัว) ใช ้

งบประมาณ 8 หมืน่บาท/ครัง้ (จัดทกุปี) 

3.รูท้ันวัยรุน่ ป้องกนัปัญหาทอ้งกอ่นวัยอนัควร (ตอ่เนือ่ง 3 ปีแลว้) อบรม –
ไปดงูาน

4.สนับสนุนงบฯ โครงการสอนภาษาองักฤษอาเซยีนใหโ้รงเรยีน 2 แหง่ใน
ต าบล 

5.สนับสนุนงบฯ จา้งครใูหโ้รงเรยีนในพืน้ทีปี่ละ 180,000 บาท 

สว่นงบฯ ทีไ่มต่อ่เนือ่งจะเกีย่วกบัอดุหนุนใหเ้ด็กไดท้ ากจิกรรมทั่วๆ ไป เชน่ 
อดุหนุนงบฯ ใหโ้รงเรยีนพาเด็กไปดงูาน / จัดอบรมตา่งๆ 



ภาคกีารท างานดา้นเด็ก/เยาวชน

ภาคกีารท างาน
ดา้นเด็กและ
เยาวชน

อสม

ผูใ้หญบ่า้น/
ก านนั/สจ

วดั

โรงเรยีน
พมจ.

รพ.สต

ต ารวจ

งาน
ประเพณี



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย 

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

ผูใ้หญบ่า้น/
ก านัน/

หมู่ 6 รว่มผลกัดนังบฯ รว่มกบั อบต.
ประสานแนวทางการพฒันาทกุเรือ่ง 
ผูใ้หญบ่า้นจะมสีว่นรับรู/้เขา้รว่มการประชมุ
หมูบ่า้นทกุครัง้

สจ. หมู่ 5 บทบาทเดน่รว่มผลกัดนังบฯ กบั อบต.
เป็นประธานกลุม่เกษตรกร ศนูยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร

โครงการเกีย่วกบัการเกษตรในพืน้ทีท่ัง้หมด

ต ารวจ ในพืน้ทีช่ว่ยดแูลปัญหายาเสพตดิ จับกมุ 
เฝ้าระวังรว่มกบัเจา้หนา้ที ่อบต. และ
ผูใ้หญบ่า้น

โครงการป้องกนั แกไ้ข ปัญหายาเสพตดิ

รพ.สต. จัดกจิกรรม/โครวการคอ่นขา้งมาก ใหน้ายก
อบต.เป็นประธาน(โดยต าแหน่ง)

ใชง้บฯ ของ สป.สช. เป็นหลกั  อาท ิโครงการ
ทันตกรรมเคลือ่นที ่สขุภาพองคร์วม
โครงการรูท้ันวยัรุน่ ป้องกนัปัญหาทอ้งก่อนวยัอนั
ควร 

อสม. ชว่ยเก็บ-ใหข้อ้มลูสถานการณ์ปัญหาเด็ก
และเยาวชน 



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ ารว่มกนั

วัด ทัง้ 2 วัดในเขตพืน้ที ่ คอื วัดปราโมทย์ กบัวัด
บางสะแก คอ่ยขา้งใหค้วามรว่มมอืกบั อบต.
ในการใชพ้ืน้ทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ  โดยม ีอบต.
เป็นผูส้นับสนุนงบฯ 

ประเพณีออกพรรษา  (จัดในวัด)

โรงเรยีนใน
เขตพืน้ที่

เด็กทีโ่รงเรยีนเขา้มารว่มกจิกรรมกบั อบต. 
(ผูน้ าในโรงเรยีนชกัชวนมา) 
สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนทัง้ 2 แหง่ใน
พืน้ที ่

-กจิกรรมการเก็บขยะในชมุชน สรา้งการพฒันา
สิง่แวดลอ้มรว่มกนั / รว่มกนัพัฒนาคลอง (เด็ก
เขา้รว่มกบั อบต.)
-โครงการสอนภาษาองักฤษ (อบต.สนับสนุนงบ)



กลุม่ความรว่มมอื/ภาค/ีเครอืขา่ย 
งานดา้นเด็กเยาวชน

ภาค/ี
เครอืขา่ย 

บทบาท โครงการ/กจิกรรมทีท่ า
รว่มกนั

พมจ. ใหง้บ อบต.จัดกจิกรรมเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 



2 นกัถกัทอชุมชน



นกัถกัทอชุมชน

“หญงิ” รตันาภรณ์ บรูณตั ิ
ต าแหนง่ : เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน

ประวตักิารท างาน
เพิง่ยา้ยมาจาก นครปฐม (นักพัฒนาชมุชน)
ปัจจบุัน เพิง่ยา้ยมา บางสะแกได ้5 เดอืนกวา่ๆ 
รับผดิชอบการท าแผน เขยีนโครงการ งานพัฒนาชมุชน (สาน
ตอ่งานตามแผนเดมิของ อบต.)

ประสบการณ์การท างานดา้นเด็ก/เยาวชน
จัดท าโครงการสอนภาษาองักฤษ อาเซยีน (ตอ่เนือ่ง 3 ปี)

ความคาดหวงั 
พัฒนาทักษะตนเอง ดา้นวธิกีารประสานงาน / จงูใจใหค้นมา
มสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรม

สานตอ่นโยบายนายก : ศนูยส์ามวยั / สภาเด็กและเยาวชน



นกัถกัทอชุมชน
“ธติ” สาธติ ราษฎรอาศยั 
ต าแหนง่ : นติกิร

ประวตักิารท างาน
เพิง่ยา้ยมาจาก อบต.จ.ราชบรุ ี(จากต าแหน่งนติกิร)
ปัจจบุัน เพิง่ยา้ยมา อบต.บางสะแกได ้6 เดอืนกวา่ๆ 
เพราะอยากท างานในชนบท

รับผดิชอบการรับเรือ่งรอ้งทกุข ์ไกลเ่กลีย่คดคีวามตา่งๆ ใน
ชมุชน  (ปกตไิมค่อ่ยไดล้งไปคลกุคลกีบัชมุชน)

ประสบการณ์การท างานดา้นเด็ก
แทบจะไมม่ ีเคยเป็นผูม้สีว่นร่วมในกจิกรรมงานวนัเด็กของ 
อบต.เดมิ 

ความคาดหวงั 
พัฒนาทักษะตนเอง ดา้นการพดูจงูใจใหค้นมามสีว่นร่วม
ในการจัดกจิกรรม

สานตอ่นโยบายนายก ชว่ยงานศนูยส์ามวยั / สภาเด็กและ
เยาวชน


