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คํานํา 

 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  และสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การ
พัฒนาประเทศในก้าวต่อไป  จําเป็นจะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะต้องแข่งขันกันทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
และเศรษฐกิจ สังคม เด็กและเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความคิด  สุขภาพอนามัย  ตลอดจน
ทักษะในการประกอบอาชีพ และทกัษะในการดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด
และทักษะที่จะเป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ตระหนัก และมีโอกาสพัฒนาการใช้สิทธิพื้นฐานและปกป้องสิทธิของตนเอง  โดย
อาศัยอํานาจตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 8 ประกอบกับ พรบ.
สภาตําบลและอบต. พ.ศ.2537 (ฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน)มาตรา 60 และ มาตรา67(6) 
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ส่วนที่  1   

      บทนํา 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากที่จะทําให้งานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  แต่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างช่วย
ให้การดําเนินงานการพัฒนาประสบผลสําเร็จได้  เช่น  องค์ความรู้  ข้อมูลพื้นฐาน  การวางแผน  เครือข่ายการ
ปฏิบัติ  เป็นต้น 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างกําลังสําคัญของการพัฒนาประเทศใน
อนาคต  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงได้นําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนําไปปฏิบัติตามโครงการ / กิจกรรมตามความ
เหมาะสม   
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  โดยทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนจากหลาย ๆ ส่วน  เช่น
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบล   นักการเมือง   ตัวแทนกลุ่มประชาชน   ผู้แทนครู   ผู้ปกครองและตัวแทน
เด็กและเยาวชน   ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน   จะ
ได้บรรจุแผนงาน  โครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงต่อไป 

แนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรม
เทคโนโลยี ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ  สูง ปัญหาเด็กขาดความอบอุ่น ถูก
ทารุณกรรม และเด็กเยาวชนก่ออาชญากรรมก่อการวิวาท ลักขโมยเพิ่มปริมาณและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทํา
ให้มีความจําเป็นต้องมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นขั้นพื้นฐานของ
เด็กและเยาวชน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดบริการและให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ
ตอบสนองพัฒนาการของเดก็และเยาวชนแต่ละวัย  

  การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ดังต่อไปนี้ 
  1.   ความหมายของเด็กและเยาวชน 

เด็ก หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
เยาวชน  หมายถึง  บุคคลซึ่ งมีอายุตั้ งแต่สิบแปดบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริ บูรณ์  (ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550) 
  ในการวางแผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรจะแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น   
3   กลุ่มอายุ  คือ 

1.1 กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ  5  ปี 
1.2 เด็กอายุ   6  -   14  ปี 
1.3 เยาวชนอายุ  15 -  25  ปี 
 



 
2.     ความสําคัญของเด็กและเยาวชน 
2.1    เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
2.2    เป็นพลังในการพัฒนาสังคม เนื่องจากอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยพลังทั้งทางร่างกาย ความคิด

การเรียนรู้ และการปฏิบัติ 
2.3   เป็นความหวังของประเทศชาติในการ 

2.3.1   ธํารงและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 
2.3.2   พัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้า ความเสมอภาคและความยุติธรรม 
2.3.3   สืบต่อความเป็นเอกราชของชาติ 
2.3.4   เป็นพลังในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 

3.   นโยบายเยาวชนแห่งชาติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา  40,50,80(1)  กําหนดให้รัฐต้อง

คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จึงได้กําหนด
นโยบายระดับชาติในการจัดบริการให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล  ดังนี้ 

1.  รัฐ  ครอบครัว  สถาบันการศึกษา ชุมชน ต้องร่วมกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความคิดและกล้าตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป 

2.   สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่บน
พื้นฐานภูมิปัญญาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา 
ความสามารถในการทํางาน อารมณ์  จริยธรรม และความรับผิดชอบตามวัย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย 

3.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแลและรับผิดชอบการขัดเกลาทาง
สังคม ตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน 

4.   สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นทุกระดับ และสื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครอบครวัเด็กและเยาวชน 

5.   ปรับแนวคิดของผู้ให้บริการโดยเฉพาะภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างโปร่งใสทุกด้าน และสามารถตรวจสอบได้ 

6.  ใช้กฎหมายเป็นกรอบในการพัฒนาและกําหนดภารกิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

7.   เร่งรัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องจัดทํา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในเชิง
สาระและรูปแบบ โดยจัดทําเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจัดทําแผนพัฒนา 3 ปี 
เพื่อกําหนดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ความจําเป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิเด็ก  
 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นผลมาจากการทํางานของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติและได้ประกาศใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2533 และประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2535อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก มีทั้งสิ้น 54 ข้อ   เด็กในความมุ่งหมายของอนุสัญญานี้ หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ยกเว้น
ผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ  

สิทธิเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มาตรา 23 
              ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู    อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูและของ
ตน ตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ใน
ภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

       บทบาทของรัฐกับสิทธิเด็ก 
1.สิทธิที่รัฐสามารถรับรองและบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิได้โดยตรง 
2.สิทธิที่รัฐสามารถรับรองและบังคับการโดยผ่านผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 
3.สิทธิที่รัฐสามารถรับรองแต่ไม่สามารถบังคับการ โดยสามารถสร้างเงื่อนไข เอื้อให้เกิดสิทธิเท่านั้น   

สิทธิข้ันพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ  
1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival) 
- สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต 
- ได้รับโภชการที่ดี 
- ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม 
- ได้รับการบริการด้านสุขภาพ 
- การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง 
- การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู 

2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection) 
- การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ 
- การล่วงละเมิด การทําร้าย การกลั่นแกล้งรังแก 
- การถูกทอดทิ้ง ละเลย 
- การลักพาตัว 
- การใช้แรงงานเด็ก 
- ความยุติธรรมต่อผู้เยาว์ 
- การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 

3. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) 
- ได้รับการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ 
- เข้าถึงข่าวสารที่เหมาะสม 
- เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา 



- พัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งทางสังคมและจิตใจ 
- พัฒนาสุขภาพร่างกาย 

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) 
- แสดงทัศนะของเด็ก 
- เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารข้อมูล 
- มีบทบาทในชุมชน 
- แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก 

"โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก (WORLD FIT FOR CHILDREN)" เป็นข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศที่มีการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงในรัฐบาลแต่ละประเทศ ในประเทศไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจดัทํานโยบายระดับชาติยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทางโลกที่เหมาะสมสําหรับเด็กร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเสนอให้
ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆ นี้ 
          การสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กจากบุคคลและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งใน
แผนความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลเพื่อให้เติบโต เล่น และมี
พัฒนาการที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยอย่างเสมอภาคกัน ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (convention on the 
rights of the child) ได้กําหนดให้รัฐภาคีต้องดําเนินการคุ้มครองเด็กและดูแลตามเหตุความจําเป็นทั้งปวง โดย
ต้องยอมรับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิตและตอ้งประกันอย่างเต็มที่ให้มีโอกาสในการอยู่รอดและพัฒนา
อย่างเสมอภาค พร้อมทั้งต้องดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ในอันที่จะคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงที่เกิด
จากการถูกกระทําโดยเฉพาะการพิพาทกันด้วยอาวุธ ส่งผลทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการทอดทิ้ง การปฏิบัติ
โดยประมาท ทําให้เกิดการผิดพลาดหรือการแสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น 
           นอกจากนั้น รัฐภาคีต้องให้สิทธิแก่เด็กที่จะมีเวลาพักผ่อน เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นทางสันทนาการที่
เหมาะสมตามวัยของเด็ก ที่สําคัญรัฐต้องดําเนินมาตรการทั้งปวงดังกล่าวมาแล้วอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประกันให้
เกิดการคุ้มครองดูแลเด็กอย่างจริงจัง 
           ฉะนั้นการให้ความรู้ เสริมทักษะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในภาวะเสี่ยงถือเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงครอบครัวผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งตัวเด็กเองต้องช่วยกัน จะอ้างว่าให้เป็นความ
รับผิดชอบของใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่ได้ หากทุกคนในสังคมสามารถรวมพลังกัน ได้คิดว่า "โลก
ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก" คงไม่ไกลเกินเอื้อม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

           พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547  กฎหมาย
คุ้มครองเด็กฉบับนี้บังคับใช้กับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และนักเรียนนักศึกษา เป็นกฎหมาย ที่ให้การ
คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหา และส่งเสริมความประพฤติเด็ก มิใช่กฎหมายที่กําหนดโทษเอาโทษแก่เด็ก 
มีสาระสําคัญ กําหนดเป็นหลักการ ในเบื้องต้น ให้ทุกคนปฏิบัติต่อเด็กโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด ของเด็ก และ
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม และกําหนดมาตรฐานให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอนพัฒนาเด็ก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ทั้งยังได้กําหนด วิธีการคุ้มครองเด็กเป็น 3 วิธ ีคือการสงเคราะห์เด็ก 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และได้กําหนดแนวทางในการ
คุ้มครองเด็กทั้งสามวิธีดังกล่าวไว้ด้วย ดังนี้ 



            1. การสงเคราะห์เด็ก เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้ปกครอง ที่อยู่ในภาวะต้องได้รับการ
สงเคราะห์ เพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู และมีพัฒนาการที่เหมาะสม ได้แก่เด็กที่ขาดไร้อุปการะ เด็กที่ตก
ทุกข์ได้ยากไร้ที่พึ่ง เช่น เด็กเร่ร่อน เด็กกําพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น และเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่สามารถ
อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่อยู่ในภาวะ ที่อาจเลี้ยงดูได้ เช่น พ่อแม่ที่หย่าร้าง พ่อแม่ที่ติดคุก พ่อแม่ที่ติดสุรา ยาเสพ
ติด พ่อแม่ที่ทาํทารุณกรรม ต่อเด็ก เป็นต้น เด็กเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐใน
การเลี้ยงดู อบรม ฝึกอาชีพ หรือบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกายและจิตใจ 

            2. การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นการให้ความคุ้มครองเด็ก ที่ถูกทําทารุณกรรม ให้ได้รับความ
ปลอดภัย จากภยันตราย เช่น เด็กที่ถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง ไม่
ว่าจากผู้อื่นหรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และให้ความคุ้มครองเด็กที่มีความประพฤติไม่สมควร เด็กที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําผิดให้มีสวัสดิภาพ ได้รับความปลอดภัย เด็กเหล่านี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเข้า
ไปช่วยเหลือ แยกเด็กให้พ้นจากภัยอันตราย และนําเด็กไปคุ้มครองสวัสดิภาพตามวิธีการ ตามที่กฎหมายกําหนด
ได้ เช่น บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ อบรมเลี้ยงดูให้การศึกษา ฝึกหัดอาชีพ อบรมจริยธรรม 
เป็นต้น 

            3. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศกึษา เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา มีความ
ประพฤติที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีการแนะแนว ฝึกอบรม และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งภาระกิจนี้ โรงเรียน 
สถานศึกษาและคุณครูผู้ปกครอง เป็นผู้มีบทบาทสําคัญที่จะต้องช่วยกันทําเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กฎหมายกําหนดไว้ 

     กฎหมายคุ้มครองเด็กฉบับนี้ ได้กําหนดให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองเด็ก ดังนี้ 

1. ประชาชนทุกคน มีหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องต้น และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นเด็ก ตกอยู่ใน
สภาพที่ต้องคุ้มครอง ดังกล่าว และห้ามกระทําการไม่สมควรต่อเด็ก เช่น ทําทารุณกรรม ทําร้าย ล่วงละเมิดทาง
เพศต่อเด็ก จําหน่ายแลกเปลี่ยน ให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก บังคับขู่เข็ญ ส่งเสริม ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่
สมควร เสี่ยงต่อการกระทําผิด เล่นการพนัน เสพสุราบุหรี่ เข้าไปในสถานที่ไม่สมควร ใช้เด็กไปขอทาน กระทํา
ผิดต่อกฎหมาย แสดงลามกอนาจาร เป็นต้น 

2. พ่อแม่ผู้ปกครอง มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนและพัฒนาเด็ก ให้มีความประพฤติเหมาะสม และ
คุ้มครองเด็ก ให้มีความปลอดภัย ไม่ทอดทิ้งเด็ก ละทิ้งเด็ก เป็นต้น  

3. พนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
ของเด็ก นักเรียน นักศึกษา ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 

4. โรงเรียน สถานศึกษา มีหน้าที่กําหนดระเบียบให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามที่กฎกระทรวงกําหนด และมี
หน้าที่ จัดกิจกรรม ระบบงานแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 



การพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม : การพัฒนาครบทุกด้านทุกมิต ิ
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ  ดังนั้นเด็กจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่แรกเกิด   การที่เด็กจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้นั้น  เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นองค์รวม  หมายความว่า  เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน  ได้แก่  กายใจ  จิต  อารมณ์  สังคม   
สติปัญญา  และจริยธรรม  คุณธรรมหรือจิตวิญญาณไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง  จึงเห็นได้ว่า
การพัฒนาเด็กต้องอาศัยสหวิทยาการ  การบูรณาการ  ผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็ก  เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างครบถ้วน  นอกจากนี้  การพัฒนาเด็กเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง   ค่อยเป็นค่อยไป  และมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ  เพื่อให้มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อให้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (องค์การบริหารส่วนตําบล) สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ จึง
กําหนดกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้ององค์กรภาคเอกชน องค์ กร
ประชาชน และผู้นําชุมชนในท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน ดัชนีบ่งชี้
วิกฤตรุนแรงสถานการณ์เด็กในชุมชน ข้อมูลสถิติที่น่าเป็นห่วงแผนที่ชุมชน จุดเด่น/จุดด้อยของพื้นที่ สภาพการ
ดําเนินงานที่เป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และรวบรวม
แนวนโยบายแผนตลอดจนวิสัยทัศน์ของรัฐบาล กระทรวง และกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  (2) นําปัญหา/ความต้องการ และแนวนโยบายที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็น ตามข้อ (1) 
มาวิเคราะห์หาสาเหตุลักษณะ และขอบเขตปัญหา เพื่อกําหนดโครงสร้างของปัญหาและความจําเป็นที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางดําเนินการแก้ไขในแต่ละด้าน รวมทั้งให้มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหาและความต้องการตามความจําเป็นเร่งด่วนของท้องถิ่นด้วย 

  (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน นําปัญหา/ความต้องการที่จัด
เรียงลําดับตามความสําคัญ/ความจําเป็นเร่งด่วนแล้ว มากําหนดเป็นประเด็นปัญหาหลักเพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ 
(จุดมุ่งหมายการพัฒนา) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

(4)คณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสนอผู้บริหาร 

(5)ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนและประกาศใช้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่  ส่วนที่  22  

สภาพทั่วไปและข้สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
องค์ประกอบ 
 

   สภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)  ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านการเมือง  การบริหาร  โดยหากข้อมูลเชิงสถิติใดที่จะทําให้เห็น
แนวโน้มของการพัฒนาได้  อาจทําในรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล  เช่น  การแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและ
ช่วงชั้นอายุ  การเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง  การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง  การเปรียบเทียบข้อมูล
ทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานของตาํบลทา่ธง 
1.  สภาพทั่วไป 

1.1 ทีต่ั้งและขนาด 
ตําบลท่าธงเป็นตําบลหนึ่งใน 16 ตําบล ของอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ห่างจากที่ว่าการอําเภอรามันทางทิศ

เหนือประมาณ 19 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 55.51 ตารางกิโลเมตร โดยมทีี่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าธง   ต้ังอยู่ที่ หมูท่ี่  6/4  บ้านโต๊ะพราน ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

1.2  อาณาเขตตดิต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลอาซ่อง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลวังพญา อําเภอรามันจังหวัดยะลา 

แผนทีต่ําบลท่าธงโดยสังเขป 
 

 
 



 
2. การเมืองการปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
ตําบลท่าธง  แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1  ช่ือบ้านโต๊ะพราน   (มีนายชาลี  วาแมดีซา เป็น กํานัน) เบอร์ติดต่อ 081-4784904 
หมู่ที่ 2 ช่ือบ้านจะรังตาดง  (มีนายอับดุลมายิ  ดะกา เป็น ผู้ใหญบ้่าน)เบอร์ติดต่อ 089-6557988 
หมู่ที่ 3 ช่ือบ้านพรุ    (มีนายมูหัมหมัด  ปูตะ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)เบอร์ติดต่อ 089-8696620 
หมู่ที่ 4  ช่ือบ้านสาเมาะ    (มีนายประสทิธิ  เพชรเชิงเขา เป็น ผู้ใหญบ้่าน)เบอร์ติดต่อ 081-3885481 
หมู่ที่ 5 ช่ือบ้านเกาะ    (มีนายฤศักด์ิ  เตโช เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)เบอร์ติดต่อ 089-2954704 
หมู่ที่ 6  ช่ือบ้านจําปูน    (มีนายดอเลาะ  มะลี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)เบอร์ติดต่อ 089-9771028 
หมู่ที่ 7 ช่ือบ้านเจาะกาแต  (มีนางสาวสามารีด๊ะ  ดาละเล็ง  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน)เบอร์ติดต่อ 087-2924891 

    2.2 ประชากร 
    ประชากรทั้งสิ้น จํานวนทั้งหมด 6,629 คน แยกเป็นชายจํานวน 3,305 คน   และเป็นหญิงจํานวน  

3,324 คน   มีความหนาแนน่เฉลี่ย 114 คน/ตารางกิโลเมตร จากจํานวนประชากรปัจจุบันของตําบลท่าธง 
การต้ังถิ่นฐานส่วนใหญม่ีลักษณะแบบสังคมชนบททั่วไป จะมีการกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่มบ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1  กลุ่มบ้านโต๊ะพราน บ้านกูแบทาระ 
 หมู่ที่ 2  กลุ่มบ้านจะรังตาดง บ้านบาโงซือแมะ บ้านบือแน  
 หมู่ที่ 3  กลุ่มบ้านพรุ บ้านตาลีซิง บ้านบาโงปากอ 

หมู่ที่ 4  กลุ่มบ้านสาเมาะ บ้านป่าบอน บ้านป่าโอน 
หมู่ที่ 5  กลุ่มบ้านเกาะ 

 หมู่ที่ 6  กลุ่มบ้านจําปูน 
 หมู่ที่ 7  กลุ่มบ้านเจาะกาแต   บ้านอาโยง 
 และบางส่วนจะกระจายไปตามพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง  โดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง  บริเวณที่มี
ประชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด  ได้แก่ ชุมชนบ้านจะรังตาดง หมู่ที่ 2 และรองลงมา ชุมชนบ้านพรุ  หมู่ที่ 3 

แสดงจาํนวนประชากร/จาํนวนหลังคาเรอืนจําแนกตามรายหมูบ่้าน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

   
 

หมูท่ี ่

 

ชื่อหมูบ่า้น 

ประชากร รวม จํานวน
หลังคา
เรือน 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 
2554 

ปี 
2555 ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านโต๊ะพราน 509 519 516 533 1,028 1,047 227 
2 บ้านจะรังตาดง 1,021 967 1,024 971 1,988 1,995 377 
3 บ้านพรุ 405 455 408 458 860 866 188 
4 บ้านสาเมาะ 472 471 469 475 943 944 260 
5 บ้านเกาะ 201 184 215 192 385 407 120 
6 บ้านจําปูน 249 250 261 260 499 521 116 
7 บ้านเจาะกาแต 448 478 457 477 926 934 166 

รวม 3,305 3,324 3,350 3,366 6,629 6,715 1,454 
 (สนง.ทะเบียนอําเภอรามัน.2555)  



 

  3.  ด้านสังคม 
3.1  ข้อมูลดา้นการศกึษา 

3.1.1ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดแต่มโีรงเรียนที่อยู่ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน  5  แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

1 โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ 175 ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 (ขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงมัธยม 3 มี
จํานวนนักเรียน 328  คน  
          2 โรงเรียนบ้านพรุ ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 (มีจํานวนนักเรียน 100 คน  
          3 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 (มจีํานวนนักเรียน 98 คน  

4 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ต้ังอยู่หมู่ที่ 4 (ขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงมัธยม 3 มีจํานวนนักเรียน 79 คน  
          5.โรงเรียนบ้านจําปูน ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 (มีจํานวนนักเรียน 126 คน  

      3.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจากสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จํานวน 2 แห่ง          
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะรังตาดง หมู่ที่ 2  
มีนักเรียนจํานวน  52  คน  มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน  6  คน 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอน  หมู่ที ่4 
มีนักเรียนจํานวน  48  คน  มีครูผู้ดูแลเด็กจํานวน  2  คน 

      3.1.3 ทีอ่่านหนังสือพิมพ์  จํานวน 7 หมู่บ้าน 21 แห่ง 
      3.1.4 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจํามสัยิด (ตาดีกา) ปีการศึกษา 2553  จํานวน  7 แห่ง 

 

ที ่

 

ชื่อมัสยดิ 

 

ชื่อศูนยท์ีใ่ชเ้ปดิ
บญัชธีนาคาร 

 

ทีต่ั้ง 

 

จํานวนคร ู

 

จํานวนนกัเรียน 
หมู่ ตําบล อําเภอ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 นูรุลฮูดาห์ นูรุลฮูดา 1 ท่าธง รามัน 0 3 3 50 35 85 
2 อัลอิสลามียะห ์ อัลอิสลามียะห ์ 1 ท่าธง รามัน 0 3 3 44 46 90 
3 นูรุลอิลาม ซายออิสลาม 2 ท่าธง รามัน 2 7 9 119 102 221 
4 นูรุลอิสลาม นูรุลอิสลาม 3 ท่าธง รามัน 2 1 3 48 50 98 
5 นูรุลฮูดา นูรุลฮูดา 4 ท่าธง รามัน 1 2 4 40 41 81 
6 อัลรอบิตอตุล 

อิสลามียะห ์

อัลรอบิตอตุล 

อิสลามียะห ์

6 ท่าธง รามัน 2 1 3 52 40 92 

7 นูรุลอิซัน นูรุลอิซัน 7 ท่าธง รามัน 3 1 3 66 67 133 
(สนง.การศึกษาเอกชนอําเภอรมัน.2555) 

3.2  ศาสนา 
 ประชากรตําบลท่าธง  นับถอืศาสนาอิสลามร้อยละ 90% และนับถือศาสนาพุทธ 10%  โดยมีมัสยิดและ
วัดเป็นศาสนสถานสําหรับประกอบงานบุญและพิธีกรรมทางศาสนาภายในตําบลมีมัสยิด จํานวน 7 แห่ง  มีวัด  
จํานวน 1 แห่ง และมศีูนย์อบรม และศาสนสถานประจํามัสยิด หรือโรงเรียนสอนตาดีกา  จํานวน 7 แห่ง 

3.3  การสาธารณสุข 
ตําบลท่าธง  มีสถานีอนามัยประจําตําบล  จาํนวน 2 แห่ง  ได้แก่ 
1. สถานีอนามัยตําบลท่าธง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2  บ้านจะรังตาดง  ตําบลท่าธง โดยมีนายวาลี  วานิ หัวหน้า

สถานีอนามัย และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) จํานวน 50 คน(รับผิดชอบหมู่ 
1,2,3,7) 



2. สถานีอนามัยบ้านเกาะ ต้ังอยู่หมู่ที่ 5  บ้านเกาะ  ตําบลท่าธง   โดยมีนางกัญญา ป ปาน หัวหน้าสถานี
อนามัย 

และมีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) จํานวน 24 คน(รับผดิชอบหมู่ 4,5,6) 
3.4   สาธารณปูโภค 
ปัจจุบันในหมูบ้่านต่าง ๆ ของตําบลท่าธง  มีสถานบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชน  ได้แก่ 
- ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน มีจํานวน 2 แห่ง  ต้ังอยู่ที่ หมู่ที่ 5,6 
- หอกระจายข่าวมีอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นองค์การของหมู่บ้าน  คือ มสัยิดและสุเหร่า 
- ที่ทําการ อบต.  ต้ังอยู่บ้านเลขที่ 6/4  หมูท่ี่ 1  บ้านโต๊ะพราน ต.ท่าธง  อ.รามัน  จ.ยะลา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน 2 แห่ง คือ 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะรงัตาดง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 2   บ้านจะรังตาดง  ต.ท่าธง  อ.รามัน 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอน(สาเมาะ) ต้ังอยู่หมู่ที่ 4  บ้านป่าบอน  ต.ท่าธง   อ.รามัน   

 4   ด้านเศรษฐกิจ    
4.1  รายไดเ้ฉลี่ยของประชากรในตําบลทา่ธง แยกตามรายหมูบ่้าน  
หมู่ที่ 1 รายได้เฉลี่ย  27,411 บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  32,636.83 บาท/คน/ปี54 
หมู่ที่ 2 รายได้เฉลี่ย  28,675 บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  40,599.43 บาท/คน/ปี54 
หมู่ที่ 3  รายได้เฉลี่ย  28,682 บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  44,038.79 บาท/คน/ปี54 
หม่าที่ 4 รายได้เฉลี่ย  28,277 บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  43,987.72 บาท/คน/ปี54 
หมู่ที่ 5  รายได้เฉลี่ย  29,776  บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  45,325.71 บาท/คน/ปี54 
หมู่ที่ 6 รายได้เฉลี่ย  27,200 บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  34,767.18 บาท/คน/ปี54 
หมู่ที่ 7  รายได้เฉลี่ย  21,905  บาท/คน/ปี53,รายได้เฉลี่ย  35,478.21 บาท/คน/ปี54 
4.2   การประกอบอาชพี 

 ประชากรตําบลท่าธง จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรอง  
ฉะนั้นรายได้ของประชากรจึงขึ้นอยู่กับราคาพืชผลทางการเกษตรเป็นสําคัญได้แก่ 

- อาชีพการทําสวนยาง ตําบลท่าธงมีพ้ืนที่เพาะปลูกยางพารา เมื่อยางพาราโตเต็มที่และสามารถเปิดกรีด 
ยางได้  เจ้าของสวนยางพาราหรือจะให้ญาติพ่ีน้องเป็นผู้กรีดยางพาราเองแต่ในรอบปีเกษตรกรสามารถกรีดยางได้
เพียงระยะเวลา 4-5 เดือน เท่านั้น 

4.3   แรงงาน 
 แรงงานของตําบลท่าธง  ร้อยละ 75 เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน 
แรงงานในการทํานา ทําสวนผลไม้ สวนยางพารา ส่วนแรงงานร้อยละ 25 เป็นแรงงานประเภทต่าง ๆ เช่น รับจ้าง 
ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 

4.4   พาณชิยกรรม 
 ภายในตําบลท่าธง มีร้านจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากร้านค้าขายของชําและสินค้าเบ็ดเตล็ด
ขนาดเล็ก ซึ่งต้ังอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จํานวนหลายแห่ง  ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีไม่สามารถซื้อได้ภายในตําบล 
ตลอดจนอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตร  จะหาซื้อในเขตอําเภอรามันและอําเภอเมืองจังหวัดยะลา สําหรับการ
จําหน่ายผลผลติทางการเกษตรที่สําคัญของตําบล ได้แก่ยางพารา จะมีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อจากชาวบ้าน
ภายในตําบล 
 
 4.5  อุตสาหกรรม 
 ภายในตําบลท่าธง ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็กเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรม
ประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่บ้านสาเมาะ หมู่ที่ 4        
อุตสาหกรรมประเภทแปรรูปไม้ยางพารา จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่  หมู่ที่ 7  เป็นต้น 



4.6   การท่องเที่ยว 
ตําบลท่าธงมีแหล่งท่องเที่ยวจํานวน 2 แห่ง 
1. ริมแม่น้ําสายบุรี  ต้ังอยู่ที่หมูท่ี่ 2-3 ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
2. พรุลานควาย       มีเนื้อทีท่ั้งหมด 15,000 ไร่ เนื้อที่ครอบคลุม หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 4  

บ้านป่าบอน และหมู่ที่ 5 บ้านเกาะ ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวนัก  เนื่องจากขาดการพัฒนาหลายๆ อย่าง 
 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และได้มีการส่งเสริมจากองค์การภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา 
อบจ.  และ อบต. เป็นต้น 
 4.7  การรกัษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 1. สถานีตํารวจภูธรตําบลท่าธง ต้ังอยู่ที่หมู่ 2 
 2. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) โดยมีผู้ใหญ่บ้านแตะละหมู่บ้าน เป็นหัวหน้า 
 3. ชุดราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) โดยมีนายประสิทธิ เพชรเชิงเขา เป็นหัวหน้า 
 5. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

5.1   การไฟฟา้ 
 ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญทีท่ําใหเ้กิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ขณะนี้  ประชาชนในตําบลท่าธง มีไฟฟ้าใช้
ประมาณ 99% เหลือครัวเรือนประมาณ 1%  ที่ยังไม่มไีฟฟ้าใช้เนื่องจากเป็นบ้านที่กําลังก่อสร้างใหม่ และแยกบ้าน
ในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงใช้บริการไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประเทศไทย 

5.2   การประปา 
ระบบการประปาหมู่บ้านมีจํานวน 7 แห่ง 
1. หมู่ที่ 1 จํานวน 1 แห่ง (ใช้การได้) 
2. หมู่ที่ 2 จํานวน 1 แห่ง (ใช้การได้)  ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 
3. หมู่ที่ 3 (ใช้การได้) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่  
4. หมู่ที่ 4 จํานวน 3 แห่ง (ใช้การได้) 
5. หมู่ที่ 5 จํานวน 1 แห่ง (ใช้การได้) 
6. หมู่ที่ 6 จํานวน 1 แห่ง (ใช้การได้) 
7. หมู่ที่ 7 จํานวน 1 แห่ง (ใช้การได้) ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ่  
5.3   การสื่อสาร 

 การบริการด้านการสื่อสารภายในตําบลท่าธง  มีการบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข โดยมีพนักงานไปรษณีย์
อําเภอรามันเป็นผู้ส่งจดหมาย และปัจจุบันมโีทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 5 แห่ง  และบริการโทรศัพท์มือถือใช้ได้ทุก
ระบบ 

5.4   การคมนาคม 
การคมนาคมของตาํบลท่าธง  มีการคมนาคมทางบก โดยมีเส้นทางทีส่ําคญัดังนี ้
 -  เส้นทางหลกั ไดแ้ก ่ ถนนทางหลวงชนบทสายท่าธง  -  วังพญา , ถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 
    ทุ่งยางแดง   -  รามัน  

-  เส้นทางรอง  ได้แก่  ถนน อบจ.สายซาเมาะ – รามัน และตรอกซอยต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ทั้งเจ็ดหมู่บ้าน 
5.5 แหล่งน้ํา 
แหล่งน้ําธรรมชาติของตําบลท่าธง มีแหล่งน้ําที่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ เพื่ออุปโภค บริโภค และ 

การเกษตร ดังนี้ 
1.  หมู่ที่ 1 บึงโต๊ะพราน (พรุลานควาย) 
2.  หมู่ที่ 2 แม่น้ําสายบุรี คลองตะสนูวอ,กูแบบาเด๊าะ,เกาะดาแต 



3.  หมู่ที่ 3 แม่น้ําสายบุรี, พรุโต๊ะแนแว, คลองบูเกะโกะ 
4.  หมู่ที่ 4 บึงโต๊ะพราน (พรุลานควาย) 
5.  หมู่ที่ 5 บึงโต๊ะพราน (พรุลานควาย) 
6.  หมู่ที่ 6 คลองจาเราะกาโป 
7.  หมู่ที่ 7 แม่น้ําสายบุรี 

 

6.  ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
ในเขตตําบลท่าธง มีสภาพแวดล้อมแบบชนบททั่วไปที่ยังไม่มีผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ แต่ยังขาดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามบริเวณบ้าน สภาพความเป็นอยู่และทีพั่กอาศัยสภาพถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้าน
ยังมีสภาพเป็นลูกรัง  ทําให้การดูแลรักษาความสะอาดทําได้ยากในช่วงหน้าแล้งมักก่อให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง 
และในช่วงฤดูฝนจะก่อให้เกดิโคลน อีกทั้งถนนเฉอะแฉะ ทําให้การคมนาคมไม่สะดวก จึงควรปรับปรุงและแก้ไขสิ่ง
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น 
7. ข้อมูลพืน้ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าธง 
 7.1 ข้อมูลดา้นโครงสรา้งทางการเมืองและการบรหิารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าธง 
  โครงสร้างทางการเมือง 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2546  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในพื้นที่  ในทางการเมืององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าธง จึงประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1  คน และอาจแต่งต้ังรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวนไมเ่กิน 2 คน และอาจแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1  คน ฝ่ายนิติบัญญติัประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละ 2  คน  
  ในส่วนของพนักงานส่วนตําบลซึ่งเป็นฝ่ายขา้ราชการประจํามี “ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล” 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทําหน้าที่ในการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
จากรัฐบาล  และฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล และควบคุมดูแลให้การดําเนินกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถกูต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  
  โครงสร้างการบรหิาร 
 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธงประกอบด้วย  ส่วนงานจํานวน 1 สํานัก 2 
ส่วน โดยมีอัตรากําลังและจํานวนพนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้างที่มีอยู่จริง ดังนี้ 
 
ตารางแสดงอตัรากาํลงัพนักงานและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา่ธง 
 

ที ่ สํานัก/ส่วน จํานวนพนกังานแยกตามระดบั รวม พนกังานจ้าง 1 2 3 4 5 6 7 
1 

2 

3 

สํานักงานปลัด . 

ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

1 

- 

- 

1 

2 

- 

2 

1 

- 

2 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

7 

5 

2 

14 

3 

- 
รวมทั้งสิน้ 1 3 3 3 2 2 2 14 17 

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม  2555) 
 



 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 

 
     “ท่าธงตําบลน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรกัษ์ธรรมชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
       เน้นการมีส่วนร่วม ” 

 
 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง 
 

1.  ส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปโภคและแหล่งน้ํา 
2.  ส่งเสริมให้ประชาชนในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี     สามารถพึ่งตนเองได้    และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดย
ให้   ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและความสงบเรียบร้อย 
3.  ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชน  สมาชิก  และบุคลากรในอบต. ในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรรมทางการเมือง   การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน    และร่วมกันกําหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนา 
4.  ส่งเสริมให้องค์กรจัดระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.  ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เพื่อการพฒันาเด็กและเยาวชนของทีมสหวิชาชีพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    องค์การบริหารสว่นตําบลท่าธงพอสรุปสถานการณ์ปัญหาได้ดังนี้ 
 

สถานการณเ์ดก็และ
เยาวชน แนวทางแกป้ญัหา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนนิการ แหลง่ข้อมูล 

1.กลุ่มเดก็อายุ0 - 5ป ี
สภาพปญัหา 

      

1.1เด็กไม่ได้รับนมแม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

- ต้ังรางวัล การประกวด
หนูน้อยด่ืมนมแม ่
-ส่งเสริมอาชีพ 

-ให้คุณแม่
ตระหนักใน
การดูแลลูก
ด้วยนมแม ่

จํานวนเด็ก
ที่ได้รับนม
แม่เพิ่มขึ้น 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

1.2การจัดการเรียนรู้ยัง
ไม่เหมาะสมตาม
พัฒนาการของเด็ก 

-การพัฒนาบุคลากร 
-ปรับปรุงสื่อการเรียน 
-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อให้การจัด
ประสบการณ์
เป็นไปตาม
พัฒนาการของ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

1.3เด็กขาดสารอาหาร/
โรคอ้วน 

-ส่งเสริมการจดั
โภชนาการ 
-การประเมินสขุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน             

-เพื่อภาวะทุพ
โภชนาการ 
-ให้เด็กมี
สุขภาพตาม
เกณฑ์ 

เด็กมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

2.กลุ่มเดก็อายุ 6- 14      
2.1 เด็กเรียนไม่จบภาค
บังคับ(ม.3) 

-ส่งเสริมการให้
ทุนการศึกษา 
-ให้ความรูแ้ก่ผูป้กครอง
ถึงความสําคัญของ
การศึกษา 

-เพื่อให้เด็ก
ได้รับ
การศึกษาครบ
ตามกฎหมาย 
 

เด็กจบ
การศึกษา
ภาคบังคับ 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ 
/ยูนิเซพ 

สถานการณเ์ดก็และ
เยาวชน แนวทางแกป้ญัหา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนนิการ แหลง่ข้อมูล 

2.2  ขาดระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบและ
คุณธรรม  จริยธรรม 

-จัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรม 

-เพื่อส่งเสริม
การมีระเบียบ
วินัย 

เด็กมี
ระเบียบวินัย
ในตัวเอง 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

2.3.เด็กมีครอบครัว
ก่อนวัยอันควร 

-จัดค่ายคุณธรรม  
จริยธรรมค่ายครอบครัว 
-ให้ความรู้ด้านเพศศึกษา
และนําบุคคลตัวอย่างมา
เป็นกรณีศึกษา 
 

-เพื่อให้ความรู้
ด้านชีวิต
ครอบครัว 

-ปัญหา
ครอบครัว
น้อยลด 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 



2.4เด็กติดสื่อไม่
เหมาะสม(มือถือ สื่อ-
ลามก-อนาจาร) 

- ส่งเสรมิ สนบัสนุน 
ประชาสัมพันธ์ และใช้
มาตรการบังคับใน
โรงเรียน 
-ขอความร่วมมือและ
กํากับดูแลสถานที่
ให้บริการการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-เพื่อลดปัญหา
การใช้สื่อที่ไม่
เหมาะสม 

การใช้สื่อ
อย่าง
สร้างสรรค ์

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

2.5ปัญหาอุบัติเหตุทาง
จราจร 

-การพัฒนาบุคลากร 
-ปรับปรุงสื่อการเรียน 
-ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุ
จราจร 

สติถิการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

3.กลุ่มเดก็ เยาวชน
อายุ  15-25 ป ี

     

3.1  เล่นการพนัน -รณรงค์ไม่ให้การเล่นการ
พนัน 
-ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีข้อบัญญัติตําบล 
-ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย 

-เพื่อ
ปราบปราม
การมั่วสุม/เล่น
การพนัน 

สถิติการ
จับกุม
ผู้กระทําผิด
ลดลง 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

สถานการณเ์ดก็และ    
เยาวชน แนวทางแกป้ญัหา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนนิการ แหลง่ข้อมูล 

3.2ปัญหาการทะเลาะ
วิวาท 

-จัดกิจกรรมเขา้ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 

-เพื่อให้
เยาวชนได้
สร้าง
ความคุ้นเคย 

เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ที่เป็น
ประโยชน์
มากขึ้น 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ 
/ยูนิเซพ 

3.3  ยาเสพตดิ -ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 
-ส่งเสริมการมสี่วนร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงานใน
ท้องถิ่น 
-ใช้มาตรการสายตรวจ 

-ลดปัญหายา
เสพติด 

สถิติการ
จับกุม
ผู้กระทําผิด
ลดลง 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

3.4 ปัญหาการลักขโมย -การสร้างงาน/อาชีพ 
-ใช้มาตรการสายตรวจ
ชุมชน/ตําบล 

-เพิ่มงาน/เพิ่ม
รายได้ 

การเพิ่ม
รายได้/
ครัวเรือน 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

3.5  ปัญหาการว่างง
งาน 

- ใหผู้้ปกครองส่งเสริมให้
ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบ 

-ส่งเสริมการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

การเพิ่ม
รายได้/
ครัวเรือน 

ปี 2554-
2556 

ทีมสหวิชาชีพ/ 
ยูนิเซพ 

 



 
ส่วนที่ 4 

 การแปลงไปสู่การปฏบิัต ิ
1. กลุ่มอายุ 0-5 ป ี

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ผู้รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1. สวัสดิการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างภาวะ
ของเด็กให้ดีขึ้น 

รร.สพฐ.5 โรง 
ศพด. 2 ศูนย ์

1,486,720 
(อบต.) 

1,486,720 
(อบต.) 

1,486,720 
(อบต.) 

เด็กเล็กและนกัเรียนทุก
คนได้ดื่มนม 

ส่วนการศึกษา 

2. 
สวัสดิการอาหารกลางวัน
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

รร.สพฐ. 5 โรง 
ศพด.2 ศูนย์ 2,209,480 

(อบต.) 
2,209,480 

(อบต.) 
2,209,480 

(อบต.) 

เด็กเล็กและนกัเรียนทุก
คนได้ทานอาหาร

กลางวัน 

ส่วนการศึกษา 

3. จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา/เรียนรู้ 

ส่งเสริมการศึกษา ร.ร./ศพด.และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เกิดการพัฒนาที่รอบ
ด้าน 

 

4. โครงการเสริมทักษะทาง
วิชาการให้แก่นักเรียนในตําบล 

ส่งเสริมการศึกษา ทุกหมู ่ 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

การศึกษาและเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษา 
 

5. สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความรัก
ให้กับครอบครวั 

ทุกหมู่บ้าน 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) มีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. กลุ่มอายุ  6-14  ป ี

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
ปงีบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ผู้รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1. 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสในตําบล 

เพื่อให้โอกาสในการ
ได้รับการดูแล 

ภายในตําบล 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ผู้พิการได้รับการดูแล สํานักปลัด 
 
 
 
 

2. 
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนตาดีกาภายในตําบล
เพื่อต้านภัยยาเสพติด 

ส่งเสริมการเลน่กีฬาใน
ตําบลและกระชับ
สัมพันธไมตรีทีด่ี 

เยาวชนโรงเรียน
ตาดีกาในตําบล 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ลดปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

สํานักปลัด 

3. 
ก่อสร้างอาคาร (หลังคา) สนาม
เด็กเล่น ประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลท่าธง 

เพื่อให้สนามเด็กเล่นมี
สุขลักษณะ 

(ตามแบบที่อบต.
กําหนด) 

200,000 
(อบต.) 

- - มีสนามเด็กเลน่ที่มี
คุณภาพ 

ส่วนโยธา 

4. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ประจําโรงเรียน
ตาดีกา 

ส่งเสริมการศึกษา ทุกหมู ่ 70,000 
(อบต.) 

- - การศึกษาและเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษา 

5. 
จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา/เรียนรู้ 

ส่งเสริมการศึกษา ร.ร./ศพด.และ
แหล่งเรียนรู ้
ต่าง ๆ 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เกิดการพัฒนาที่รอบ
ด้าน 

 

6. โครงการการเปิดห้องเรียนสู่
โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู 

เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้
ใหม ่

ศพด. 2 ศูนย ์ 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ส่วนการศึกษา 

7. 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การ
สอนอัล - กุรอานหลีกสูตรใหม่ 
(กีรออาตี) 

ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์ที่
สมบูรณ ์

หมู่ที่ 2 และหมู่
ที่ 7 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

250,000 
(อบต.) 

เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ส่วนการศึกษา 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ผู้รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

8. 
คาราวานเสริมสร้างเด็กและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างจิตสํานึก
สาธารณะในตําบล 
 

พื้นที่ตําบลท่าธง - 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สร้างขวัญและกําลังใจใน
ตําบล 

 

9. โครงการเสริมทักษะทาง
วิชาการให้แก่นักเรียนในตําบล 

ส่งเสริมการศึกษา ทุกหมู ่ 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

การศึกษาและเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษา 
 

10. ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ส่งเสริมการเรยีนรู้ เด็กและเยวชนใน
ตําบล 

100,000 
 (อบต.) 

100,000 
 (อบต.) 

100,000 
 (อบต.) 

สร้างจินตนาการการ
เรียนรู้ที่ดี 

ส่วนการศึกษา 

11. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในตําบลทุกรูปแบบ 

ส่งเสริมการศึกษา ตําบลท่าธง 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

การศึกษาและเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนการศึกษา 

12. 
อบรมจริยธรรมของเยาวชน
ตามหลักอิสลาม 

เพื่อสร้างเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ตนเองและสังคม 

ทุกหมู ่ 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เกิดการเรียนรู้ที่ดีและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่วนการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. กลุ่มอายุ  15-25  ปี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั ผู้รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1. 
มหกรรมการจดัการแข่งขันกีฬา
ภายในตําบลต้านยาเสพติดเทิด
ไท้องค์ราชัน   

ส่งเสริมการกฬีาในตําบล จํานวน 3 ครั้ง 190,000 
 (อบต.) 

190,000 
 (อบต.) 

190,000 
 (อบต.) 

พัฒนาการกีฬาสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

สํานักปลัด 

2. การจัดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน/
กรีฑา ที่หน่วยงานอื่นจัด 

เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการกีฬาของเยาวชน 

จํานวน 3 ครั้ง 50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

เพิ่มทักษะความชํานาญ
ทางการกีฬา 

สํานักปลัด 

3. คลินิกฟุตบอลภาคฤดูร้อน   ส่งเสริมการกฬีาใน
ชุมชน 

จํานวน 3 ครั้ง - 80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

เพิ่มทักษะความชํานาญ
ทางการศึกษา 

สํานักปลัด 

4. 

การบําบัดฟื้นฟูโดยนําผู้เสพ/ผู้
ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรม
รักษาอย่างสมัครใจหรือกึ่ง
สมัครใจ 

เพื่อให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเป็นศูนย์
ดําเนินการในการบําบัด
ในลักษณะ 1 ท้องถิ่น 1 
ศูนย์บําบัดและอบรม
บําบัดฟื้นฟูโดยนําผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดให้อยู่ใน
สังคมอย่างปกติสุข 

50 คน/ 1 รุ่น 50 คน/ 1 
รุ่น 

175,000 
(อบต./

หน่วยงานอื่น) 

175,000 
(อบต./

หน่วยงานอื่น) 

ลดพื้นที่เสี่ยงการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 แนวทางในการติดตามประเมินผล  มี  2 แนวทาง  คือ 
 5.1  การติดตามประเมินผลตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ กลุ่มสหวิชาชีพกําหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผล  โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล   เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินการ
ติดตามโครงการ  อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด  และผลการดําเนินโครงการ  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ตัวช้ีวัดที่กําหนด 
 5.2   การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
และองค์กรยูนิเซฟ 
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




