


คํานํา 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า   และสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การพัฒนา

ประเทศในก้าวต่อไป   จําเป็นจะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ซึ่งจะต้องแข่งขันกันทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
และเศรษฐกิจ สังคม เด็กและเยาวชนจึงต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้  ความคิด  สุขภาพอนามัย  ตลอดจน
ทักษะในการประกอบอาชีพ  และทกัษะในการดํารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งร่วมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่  การจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดและทักษะที่จะเป็นประโยชน์ใน
การดํารงชีวิตแก่ประชาชน  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ตระหนัก  และมีโอกาสพัฒนาการ  ใช้สทิธิพ้ืนฐาน  และปกป้องสิทธิของตนเอง  

องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาดได้ดําเนินการ  จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  (พ.ศ.๒๔๔๗ – 
พ.ศ. 2559) เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตําบลแม่หวาด  จากการมีส่วนร่วมของชุมชน และทกุภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ  โดยมทีิศทางในการพัฒนาตําบล
และนําไปสู่การปฏิบัติงานในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  และนําไปสู่การพัฒนาอย่าย่ังยืน 
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ส่วนที่  1 
บทนํา 

ความเป็นมา 
 สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่หล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอดทางศาสนา  
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  เด็กที่เป็นเสมือนดวงตาดวงใจของ
พ่อแม่  เป็นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติ ลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกป้องคุ้มครองกันอย่างเต็มที่  
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม  ที่สร้างขึ้นได้หล่อเลี้ยงเด็กไทยในอดีตให้เป็นลักษณะประชาสังคม (Civil 
Society) มีกระบวนการทางสังคมประกิต (Socialization) ที่งดงาม เกิดค่า สร้างคุณภาพ คุณลักษณะของ
เด็กไทยจนเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ หลายประการไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน  ย้ิมงาน  เป็นมิตร มี
น้ําใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักสัมมาคารวะ วางตนให้เหมาะสม  รู้จักประมาณตน  ดําเนินชีวิตที่เรียบง่าย  
เคารพตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 
 ความงดงามและคุณค่าของสงัคมไทยและตวัเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอ่น  หมดความหมาย และ
กําลังถูกสังคมแบบใหม ่(Post-Modernization) และโลกาภิวัฒน์ (Globalization) หลอ่หลอมให้เกิด
พฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กับเด็กไทยมายาวนานไม่น้อยกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  และยิ่งรุนแรงหนักขึ้นใน
ระยะหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจนับต้ังแต่ปี พ.ศ.2539  เป็นต้นมา ปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่เกิดขึ้นมา เช่น ปัญหายาเสพติด เพศสตรี วัตถุนิยม  ความรุนแรงหนักขึ้นในพฤติกรรมและอารมณ์ 
ฯลฯ เป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน 
จําเป็นต้องสร้างพลังชุมชนให้กลับมาเข้มแขง็ และเติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกฎหมายได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างมากที่จะทําให้งานด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  แต่การขับเคลือ่นงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นจําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง
ช่วยให้การดําเนินงานการพัฒนาประสบผลสําเร็จได้  เชน่  องค์ความรู ้ ข้อมลูพ้ืนฐาน  การวางแผน  เครือข่าย
การปฏิบัติ  เป็นต้น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคญัยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างกําลังสําคัญของ
การพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หวาดได้นําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนําไปปฏิบัติตาม
โครงการ / กิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
ความหมายของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายไุม่เกิน  25  ปี  (ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  2521) 
 ในการวางแผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ควรจะแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม
อายุ คือ 

1. กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ  5  ปี 
2. เด็กอายุ   6  -   14  ปี 
3. เยาวชนอายุ  15 -  25  ปี 
 
 



 
ความสําคญัของเด็กและเยาวชน 

1. เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่มคีุณภาพ 
2. เป็นพลังในการพัฒนาสังคม เนื่องจากอยู่ในวัยที่เต็มไปด้วยพลังทั้งทางร่างกาย ความคิดการเรียนรู้ 

และการปฏิบัติ 
3. เป็นความหวังของประเทศชาติในการ 

3.1 ธํารงและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม 
3.2 พัฒนาสังคมให้มีความก้าวหน้า ความเสมอภาคและความยุติธรรม 
3.3 สืบต่อความเป็นเอกราชของชาติ 
3.4 เป็นพลังในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม 
 

แนวคดิในการพัฒนาเดก็และเยาวชน 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเจริญก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันในด้านต่าง ๆ  สูง ปัญหาเด็กขาดความอบอุ่น ถูกทารุณกรรม 
และเด็กเยาวชนก่ออาชญากรรมก่อการวิวาท ลักขโมยเพิ่มปริมาณและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้มีความ
จําเป็นต้องมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กและ
เยาวชน ในแต่ละช่วงอายุ เพื่อประโยชน์ต่อการจัดบริการและให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและตอบสนอง
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนแต่ละวัย  
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธ์ิเด็ก  
อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธิเ์ดก็   
 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธ์ิเด็ก  เป็นผลมาจากการทํางานของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน ของ
องค์การสหประชาชาติ และได้ประกาศใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533  และประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่ 12  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2535 ซึ่งมผีลบังคับใช้เมือ่วันที่ 26  เมษายน  พ.ศ. 2535  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมี
ทั้งสิ้น 54 ข้อ “เด็ก” 
ในความมุ่งหมายของอนุสัญญานี้ หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ยกเว้นผู้ที่แต่งงานถูกต้องตาม
กฏหมายของประเทศ 
สทิธเิดก็ ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ มาตรา 23 
 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน
ตามสมควรแก่ขนบธรรมน ียม ประเพณี และวัฒนธรรมแหง่ท้องถิ่น แต่ทัง้นี้ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง และตอ้งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอัน
น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 
บทบาทของรฐักบัสทิธเิดก็ 

- สิทธิที่รัฐสามารถรับรองและบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิได้โดยตรง 
- สิทธิที่รัฐสามารถรับรองและบังคับการ  โดยผ่านผู้ดูแลหรอืผู้ปกครอง 
- สิทธิที่รัฐสามารถรับรองแต่ไม่สามารถบังคบัการ โดยสามารถสร้างเงื่อนไข เอื้อให้เกิดสิทธิเท่านั้น 

 
 
 



สทิธขิั้นพืน้ฐานของเด็ก 4 ประการ 
1. สทิธทิีจ่ะอยู่รอด (Survival  Rights) 

ครอบคลุมสทิธิในการมีสิทธิในการมีชีวิตรอดและสิทธิที่จะได้รับการดูแลทางสุขภาพและการ
เลี้ยงดูอย่างดีที่สุดที่จะหาได้  ซึ่งครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 

1. ได้รับการโภชนาการที่ดี 
2. ได้รับความรัก/ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม 
3. บริการด้านสุขภาพ 
4. ให้การศึกษาและทักษะชีวิตที่ถูกต้อง 
5. ให้ที่อยู่อาศยัและการเลี้ยงดู 
6. สังคมต้องรับรองการมีชีวิตและ/หรือส่งเสริมชีวิต 

2. สทิธทิีจ่ะได้รบัการคุ้มครอง (Protection  Rights) 
ครอบคลุมสทิธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการเลือกปฏิบัติ  ถูก

กลั่นแกล้ง  รังแก  ทอดทิ้ง  ถูกเอาเปรียบทางเศรษฐกิจหรือทางเพศ  และจากผลร้ายของสงคราม ซึ่ง
ครอบคลุมเกณฑ์ต่อไปนี้ 

1.ช่ือ/สัญชาติ 
2. การไม่แย่งแยก  การไม่เลอืกปฏิบัติ 
3. เด็กพิการ 
4. เด็กชนพื้นเมือง 
5. แรงงานเด็ก 
6. การคุ้มครองเด็กที่ไม่มีครอบครัว 
7. การกลับคนืสู่ครอบครัว 
8. การใช้ยาเสพติด 
9. การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 
10. การขายตัว/ลักพาตัว 
11. คุ้มครองจากภาวะสงคราม 

3. สทิธทิีจ่ะได้รบัการพฒันา  (Development  Rights) 
หมายความรวมถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาทุกประเภท  ในระบบและนอกระบบและสทิธิใน

มาตรฐานการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาด้านร่างกาย  สมอง  จิตใจ  ศีลธรรม  และสังคมของ
เด็กซึ่งครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1.ได้รับการศึกษา 
2. การเล่น การนันทนาการ 
3. เสรีภาพทางความคิด  มโนธรรม  ศาสนา 
4. การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
5. สิทธิที่จะมผีู้รับฟัง 
6. มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านสญัชาติและชื่อ 
7. ครอบครัว  
 
 
 
 



4. สทิธใินการมีสว่นร่วม (Participation  Rights) 
1. ทัศนะของเด็ก 
2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
3. เสรีภาพในการต่อต่อเกี่ยวข้อง 
4. การได้รับข่าวสารที่เหมาะสม 
5. การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                     

 
นโยบายเยาวชนแห่งชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2540  มาตรา  40  กําหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จึงได้กําหนดนโยบายระดับชาติ
ในการจัดบริการให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล  ดังนี้ 

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

2.  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญาของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์หลักธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านสุขภาพ ร่างกาย สติปัญญา ความสามารถในการ
ทํางาน อารมณ์  จริยธรรม และความรับผิดชอบตามวัย รวมท้ังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่าง
สร้างสรรค์ในกิจกรรมชุมชนและสังคมไทย 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวมีบทบาทหลักในการดูแลและรับผิดชอบการขัดเกลาทาง
สังคม ตลอดจนปลูกฝังทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน 

4.  สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นทุกระดับ และสื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครอบครัวเด็กและเยาวชน 

5.  ปรับแนวคิดของผู้ให้บริการโดยเฉพาะภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างโปร่งใสทุกด้าน และสามารถตรวจสอบได้ 

6.  ใช้กฎหมายเป็นกรอบในการพัฒนาและกําหนดภารกิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน 

7.  เร่งรัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาโดยมีดัชนีช้ีวัดอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ข้อมูลทั่วไป 

ประวตัิความเป็นมา 
  ตําบลแม่หวาด ขื่อของตําบลมาจากผู้หญิงชื่อว่าแม่หวาดได้มาอาศัยเป็นครอบครัวแรกที่บ้านโต ในขณะ
นั้นน้ําได้ท่วม เนื่องจากทางราชการสร้างเขื่อนบางลาง คนทั่วไปเรียกว่าแม่หวาด เมื่อจดัต้ังตําบล จึงต้ังชื่อว่า
ตําบลแม่หวาด ต่อมาในปี 2518 ตําบลแม่หวาดได้ยกฐานะเป็นกิ่งอําเภอแต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอําเภอธารโต 
แยกตําบลแมห่วาดออกเป็นตําบลแม่หวาด  ตําบลบ้านแหร  ตําบลคีรีเขต  ตําบลธารโต  
 
สภาพทั่วไป 

1.1  ทีต่ั้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาด  ต้ังอยู่ในบริเวณพื้นที่ หมู่ที ่7  บ้านคอกช้าง  ตําบลแม่หวาด       

อําเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ  80  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตําบล
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ประเทศมาเลเชีย 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลบ้านแหร  อําเภอธารโต  จังหวัดยะลา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลอัยเยอร์เวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

1.2  เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาด  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  444 ตารางกิโลเมตร (606,806  ไร่) 

  1.3  ภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลแม่หวาด  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  ลาดชัน   และมทีรัพยากรป่าไม้เป็น

จํานวนมาก  มีลําธารสายเล็ก ๆ  จํานวนหลายสาย   มีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปี  มีพ้ืนที่เพียงส่วนน้อยที่เป็นพื้นที่
ราบ 

1.4  จํานวนหมูบ่า้น  
องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาดมีจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด  12 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ 1  บ้านละหาด 
หมู่ที่ 2  บ้านวังไทร    
หมู่ที่ 3  บ้านกระป๋อง    
หมู่ที่ 4  บ้านปะเด็ง   
หมู่ที่ 5  บ้านฆอแย    
หมู่ที่ 6  บ้านสันติ 2    
หมู่ที่ 7  บ้านบ่ออ่าง    
หมู่ที่ 8  บ้านปาโจแมเราะ      
หมู่ที่ 9  บ้านจุฬาภรณ์ 9   
หมู่ที่ 10  บ้านในหลง   
หมู่ที่ 11  บ้านตาพะเยา   
หมู่ที่ 12  บ้านชุมชนพัฒนา 

1.5  ทอ้งถิ่นอื่นในตาํบล 



 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาด คือ  เทศบาลตําบล
คอกช้าง 

1.6  จํานวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแมห่วาดมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน  7,330  คน  แยกเป็น  ชาย  3,921   

คน  หญิง  3,409  คน   

    ข้อมูล ณ วันที่ 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
    ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองอําเภอธารโต 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชพี 
ประชากรตําบลแม่หวาด  มกีารประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  ได้แก่ ทําสวนยางพารา  ทํา

สวนผลไม ้ ค้าขาย  ปศุสัตว์  การประมงน้ําจืด และรับจ้าง โดยรายละเอียดการประกอบอาชีพจําแนกตาม
ครัวเรือนทั้งตําบล ดังต่อไปนี้ 

อาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ  75  
อาชีพค้าขาย    ประมาณร้อยละ  10 
อาชีพรับจ้าง    ประมาณร้อยละ  8 
อาชีพการประมง  ประมาณร้อยละ  4 
อาชีพอื่นๆ  ประมาณร้อยละ  2 
รับราชการ    ประมาณร้อยละ  1 
 

3.  สภาพสังคม 
3.1  การศกึษา   

โรงเรียนประถมศึกษา    5 แห่ง 
(สังกัด สปช.3 แห่ง สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2 แห่ง) 

โรงเรียนมัธยมศึกษา    2 แห่ง 
(ขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

                     โรงเรียนตาดีกา   6 แห่ง 
                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5  แห่ง 
                     ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน   11 แห่ง 
 
 
 
 
 



 
          3.2  สถาบนัและองค์กรทางศาสนา  
                     วัด   2 แห่ง 
                     มัสยิด   8 แห่ง     
                     สุเหร่า      14 แห่ง   
                                              
          3.3  การสาธารณสขุ 
                    สถานีอนามัยประจําตําบล   4 แห่ง 
                     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   1 ร้าน 
 
           3.4  ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน 
                      ที่ทําการสายตรวจ   1 แห่ง 
                      ป้อมยามรักษาความปลอดภัย   12 แห่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหา 

 ประเทศไทยนั้นเป็นสังคมเปิด  มีอิสระ  เสรีภาพ  การเรียนรู้กว้างไกล เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกต่าง  คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแก่นสาร  
โดยยึดมาโดยตลอด  ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี มีเอกลักษณ์ทั้งในเชิงภาษาไทย อาหารประจําชาติ การแต่งกาย  วัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนสวยงาม  
ประณีตท่ามกลางกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์ในช่วง 30 ปี เศษที่ผ่านมา  สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและค่อนข้างมาก  การพบปะคนในเชิงสากลนานาชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การย่างสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เป็นโลกสมัยใหม่  การปรับตัวเองให้เข้มแข็งรู้เท่าทันและอยู่รอดในประชาคมโลกจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง  การ
ทราบแนวโน้มที่กําลังจะเกิดขึ้น  คุณภาพและคุณลักษณะประชากรแต่ละประเทศ  ความรู้สึกนึกคิด  ค่านิยมร่วมของประชากรทั้งโลกคืออะไร  ความเด่นเฉพาะ  ความเป็น
เอกลักษณ์ที่ผสมกลมกลืนของเด็กไทยอย่างเหมาะสม  ได้สัดส่วนและครบถ้วนมีอะไรบ้าง  ครอบครัว  ชุมชน  ศาสนา  ระบบการศึกษา  สื่อมวลชน  จะเข้ามามีบทบาทในการ
สร้างความเป็นพลเมืองไทยที่พึงประสงค์ในอุดมการณ์ของรัฐ  ปรัชญาของคนในชาติ  การปฏิบัติที่มีเป้าหมายตรงกัน  ปัญหาของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงอายุจึงมีทั้งแตกต่าง
กันและคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง  ดังเห็นได้จากตารางนี้ 

  
สถานการณเ์ดก็และเยาวชน 

(สภาพปญัหา) แนวทางแก้ไขปญัหา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ แหลง่ข้อมูล 

1.  กลุ่มอายุ 0-4 ป ี
1.1 ผู้ปกครองขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตร 

- ใหค้วามรู้โดยผ่านสื่อต่าง ๆ
หรือให้การฝึกอบรม 

- ผู้ปกครองเข้าใจการ
เลี้ยงดูบุตรได้ดีขึ้น 

- ร้อยละ 80 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจ
วิธีการเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น 

2557 - 2559 แบบสอบถาม 

1.2 การจัดการเรียนรู้ยังไม่ 
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

- จัดทําหลักสตูรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-ปรับปรุง / จดัหาสื่อการเรียน
การสอน 
- พัฒนาบุคลากร 
 

- เพื่อให้การจัด
ประสบการณ์เป็นไปตาม
พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

2557 - 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แม่
หวาด 



สถานการณเ์ดก็และเยาวชน 
(สภาพปญัหา) แนวทางแก้ไขปญัหา เป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนนิการ แหลง่ข้อมูล 

1.  กลุ่มอายุ 0-4 ป ี
1.3  เด็กขาดสารอาหาร /  
โรคอ้วน 

- ส่งเสรมิการจดัโภชนาการให้
ครบตามหลักโภชนาการ 
- ประเมินสุขภาพเด็กตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
- ส่งเสรมิความรู้ด้าน
โภชนาการ 
ให้แก่ผู้ปกครอง 

- เพื่อลดภาวะทุพ
โภชนาการ 
- เด็กมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

เด็กมีสุขภาพแข็งแรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2557 - 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แม่
หวาด 

 
  ป้อมยามรักษาความปลอดภัย   12 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ

กลุ่มอายุ  0 – 4  ปี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ) ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ส่งพนักงานและครู
ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการ
อบรมตามที่
หน่วยงานอื่นจัด 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร 
 
 

- ตามความจําเป็น 35,000 50,000 50,000 - บุคลากรได้รบัการ
พัฒนา 

อบต.แม่หวาด 

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
การศึกษาเด็กปฐมวัย 

- เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้
โดยตรงในด้านต่างๆ 

- จํานวน  220  คน 30,000 30,000 30,000 -นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตใจ  
สังคม อารมณ ์

อบต.แม่หวาด, 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 

- เพื่อให้เด็กได้รับภาวะ
โภชนาการที่ดีขึ้น 
- เพื่อให้เด็กผ่านการ
ประเมินสุขภาพเด็กตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- เด็กทุกคนในโรงเรียน
ได้รับอาหารเสริมนม 
- ตรวจสุขภาพเด็กเดือน
ละ 1 ครั้ง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - เด็กมีพัฒนาการ
ทางร่างกายสมวัย 

อบต.แม่หวาด 

4 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา (เครื่องเล่น
ภาคสนาม) 

เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่น
ภาคสนามที่เพียงพอ 

- จํานวน  4  สนาม 20,0000 20,0000 200,000 - เด็กมีเครื่องเล่น
ภาคสนามที่เพียงพอ 

อบต.แม่หวาด 

 
 



 
กลุ่มอายุ  5 – 14  ปี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ) ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาบริการรถรับ-ส่ง
นักเรียนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

- รถรับส่งจํานวน  4  คัน - - 400,000 - ผู้ ด้อยโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ 

อบต.แม่หวาด 

2 โครงการสงเคราะห์
เด็กกําพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
เด็กกําพร้าและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

- จํานวนปีงบประมาณ 1  
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 -เ ด็ ก กํ า พ ร้ า แ ล ะ
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ
ความช่วยเหลือ 

อบต.แม่หวาด 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจําปี  
2557 

- เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
ตระหนักถึงบทบาทอัน
สําคัญของตนเอง รู้ถึง
ความมีระเบียบวินัย 
ความรู้จักในสทิธิและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

- จํานวน  800  คน 40,000 50,000 50,000 เด็กสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

สํานักงานปลัด, 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,โรงเรียนเขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ) ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

4 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
นักเรียน 

- จํานวน  690 คน 4,200,000 4,200,000 4,200,000 -ศักยภาพเด็กนักเรียน
เพิ่มขึ้น 

อบต.แม่หวาด 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก,โรงเรียน
เขตพื้นที่ 

5 โครงการเข้าสุนัตหมู่ 
ประจําปี  2557 

- เพื่อสืบสานธรรมเนียม
ประเพณีทางศาสนา
อิสลามให้ยุวชนมุสลิมได้
เข้าสุนัตอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

- จํานวน  40  คน - 50,000 50,000 -สามารถดํารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดี 

อบต.แม่หวาด 
 

6 โครงการมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีคุณธรรม รักษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- เยาวชน  20  คน 60,000 - - -เยาวชนในตําบล
ห่างไกลยาเสพติด 

อบต.แม่หวาด 
 

7 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ต้านภัยยาเสพติด 

- เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ใ นก า ร
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

- จํานวน  40  คน 50,000 50,000 50,000 -เยาวชนมีจิตสํานึกใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อบต.แม่หวาด 
 

 
 
 
 
 



กลุ่มอายุ  15 – 25   ปี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ) ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

1 โครงการสนับสนุน
อาชีพกลุ่มเยาวชน 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
เยวชน 

- กลุ่ ม เ ยาวชน ตําบลแม่
หวาด 

80,000 80,000 80,000 -กลุ่มเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านอาชีพ 

อบต.แม่หวาด 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
อบต.แม่หวาดคัพ  
ครั้งที่  8 
ประจําปี  2557 

-เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนและกลุ่ม
เยาวชนมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ไม่
หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

- ประชาชนในตําบล (12 
หมู่บ้าน) จํานวน 600 คน 

300,000 300,000 300,000 - กิ จกรรมด้ านกีฬา
ไ ด้ รั บการส นับสนุ น
และส่งเสริม 

อบต.แม่หวาด 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

-เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน 

- เด็กและเยาวชนตําบล 
แม่หวาด 

100,000 100,000 100,000 -เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ตําบล 

อบต.แม่หวาด 

4 โครงการเสริมสร้าง
พื้นที่สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและ
เยาวชน 

-เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมให้เยาวชนได้มี
ส่วนร่วม 

-จํานวน  50  คน - - 40,000 -เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
สามารถร่วมคิด ร่วม
ทําและร่วมแก้ปัญหา
ได้ 

อบต.แม่หวาด 

 
 
 
 
 
 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(ผลผลติ) ปงีบประมาณและแหล่งที่มา ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงานที ่
รบัผดิชอบ 2557 2558 2559 

5 โครงการยกย่องคนดี 
คนเก่ง 

-เพื่อส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมและเป็นการ
สร้างขวัญกําลังใจในการ
ทําความดี มีใจรักในการ
ทําความดีของเยาวชน 

-จํานวน  20  คน - 20,000 20,000 -เยาวชนได้มีแรงกาย
แรงใจในการทําความดี 

อบต.แม่หวาด 

6 โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 

-เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา
และสืบสานเอกลักษณ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-หมู่ที ่ 1-12 
 

500,000 500,000 500,000 -อปท.มีการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาและสืบสาน
เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้แก่
เยาวชนได้ 

อบต.แม่หวาด 

7 โครงการรณรงค์ 
ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

-เพื่อจัดทําโครงการใน
การรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-จํานวน  50  คน 30,000 - - -เยาวชนมีการลด
จํานวนของยาเสพติด 

อบต.แม่หวาด 

8 โครงการคืนคนดีสู่
ตําบล 

-เพื่อให้เยาวชนที่หลงผิด
กลับสู่ชุมชนได้อย่างดี 

-เยาวชน  50  คน 40,000 - - -เยาวชนที่หลงผิด
สามารถกลับสูชุ่มชนได้
อย่างดี 

อบต.แม่หวาด 

 
 
 



 
ส่วนที่ 5 

 การตดิตามและประเมนิผล 
 

แนวทางในการตดิตามและประเมนิผล มี 3 แนวทาง คอื 
5.1  การติดตามประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้

ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว้หรือไม่ และผลการดําเนินโครงการ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยประเมินจากร้อยละของเด็กและเยาวชนตามกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  

5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หวาด ติดตามผลการปฏิบัติโครงการและประเมินผลสําเร็จของ
กิจกรรมในแตล่ะปี  

5.3  การติดตามประเมินผลจากหน่วยงานนอก   
 
 


