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ส่วนที่ ๑
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งทีเ่ ป็นภาคีเครือข่ายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(Convention on the Rights of the Child) ซึ่งสิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน เด็กเป็น
กลุ่มชนทีต่ อ้ งการการปกป้องคุม้ ครองมากกว่าคนทัว่ ไป เนื่องจากความสามารถของสภาวะทาง
ร่างกายและสติปัญญาของเด็กเองทีไ่ ม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุม้ ครองเป็นกรณีพเิ ศษ
เพือ่ ให้พฒ
ั นาและเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคม อนุสัญญาฯว่าด้วยสิทธิเด็กมี
หลักการสาคัญสองประการคือ
๑.สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องทีร่ ัฐหรือใครให้กบั เด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนทีม่ ี
ติดตัวมาตัง้ แต่เกิด ซึ่งอนุสัญญาใช้คาว่า “สิทธิตดิ ตัว” (inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มสี ิทธิที่
ไม่มผี ู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจากัดการใช้สิทธิอนั ชอบธรรมของเด็ก หรือละเมิดสิทธิของเด็กได้
๒.ในการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเด็กจะต้องคานึงถึงสิทธิเด็ก และทีส่ าคัญทีส่ ุด
คือต้องยึดถือหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก ( The best interest of the child)เป็นข้อพิจารณาใน
การดาเนินการ
อนุสัญญาฯ กาหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกคุม้ ครองสิทธิเด็ก โดยแยกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ ๔ ประเภท
*สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด
*สิทธิในการได้รับการปกป้องคุม้ ครอง
*สิทธิในการพัฒนา
*สิทธิในการมีส่วนร่วม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๘๐ บัญญัตใิ ห้รัฐต้อง
คุม้ ครองและพัฒนาเด็กเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ
เป็นครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชนและมาตรา ๒๘๙ บัญญัตใิ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สิทธิจัดการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตามความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ นี โยบายในการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ๑๒ นโยบาย
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ระบุว่าการจัดการศึกษาของ
ประเทศให้ยึดหลักสาคัญ ๓ ประการ คือ
/เป็นการศึกษา...
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*เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
*ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
*การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าทีส่ ่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พกิ าร ซึ่งจากข้อ
กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีหน้าทีใ่ นการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ซึ่ง
เป็นกาลังสาคัญของชาติ จึงได้ส่งเสริมให้เกิดแกนนาเยาวชนเพือ่ พัฒนาตาบลสะเตงนอก และได้
จัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยรับฟังความเห็นจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสะเตง
นอก และ ประชาชนในเขตตาบลสะเตงนอก เพือ่ รับทราบปัญหา ความต้องการการพัฒนาของกลุ่ม
เด็กและเยาวชน นาไปสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มคี วามพร้อมในการดาเนินชีวิต
และสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมด้าน
ต่างๆ ในเขตตาบลสะเตงนอกต่อไป

/ส่วนที่๒...
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ส่วนที่๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ประวัตเิ ทศบาลเมืองสะเตงนอก
ตาบลสะเตงนอกเป็น ๑ ใน ๑๔ ตาบลของอาเภอเมืองยะลา โดยมีพนื้ ทีต่ งั้ อยู่รอบตัว
เมืองยะลา มีสภาพเป็นทีร่ าบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีภูเขาบ้าง เดิมพืน้ ทีข่ องตัวเมืองยะลา มีชื่อ
เรียกว่า “สะเตง” และพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่มาก ยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพืน้ ทีข่ อง
ตาบลสะเตงเป็นสองส่วน ส่วนทีอ่ ยู่วงข้างในมีชื่อเรียกว่า “สะเตง” ส่วนพืน้ ทีท่ ไี่ ด้แบ่งออกจากสะ
เตงทีอ่ ยู่วงนอก เรียกว่า “สะเตงนอก” เดิมสะเตงนอกมีเพียง ๕ หมูบ่ ้าน ได้แก่ หมู่ ๑,๒,๓,๔,๕
ซึ่งต่อมาได้แยก หมูท่ ี่ ๖ จากหมูท่ ี่ ๔ และแยกครั้งถัดมา คือหมูท่ ี่ ๗ ซึ่งแยกจากหมูท่ ี่ ๓
และได้แยกพร้อมกันอีก ๓ หมู่ คือ หมูท่ ี่ ๘ แยกจากหมูท่ ี่ ๑ หมูท่ ี่ ๙ และหมูท่ ี่ ๑๐ แยก
จากหมูท่ ี่ ๔ และครั้งสุดท้ายจนถึงปัจจุบันแยกพร้อมกัน ๓ หมูบ่ ้าน คือ หมูท่ ี่ ๑๑ แยกจาก
หมูท่ ี่ ๕ หมูท่ ี่ ๑๒ แยกจากหมูท่ ี่ ๖ และหมูท่ ี่ ๑๓ ได้แยกจากหมูท่ ี่ ๗ ปัจจุบันจึงมีทงั้ หมด ๑๓
หมูบ่ ้าน

สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีฐานะเป็นนิตบิ ุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๗ ซึ่ง
/กระทรวง…
~4~

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตัง้ เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จัดเป็นเทศบาลตาบล
ขนาดกลาง และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตัง้ อยู่ที่ ตาบลสะเตงนอก อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มี
เนื้อทีป่ ระมาณ ๓๔.๗๘ ตารางกิโลเมตร ห่างจากทีว่ ่าการอาเภอเมืองยะลา ๓ กิโลเมตร ส่วน
ใหญ่เป็นทีร่ าบลุ่ม ประกอบด้วย ๑๓ หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมูท่ ี่ ๑ บ้านเบอร์เส้ง

หมูท่ ี่ ๒ บ้านมลายูบางกอก

หมูท่ ี่ ๓ บ้านเปาะยานิ

หมูท่ ี่ ๔ บ้านนัดโต๊ะโมง

หมูท่ ี่ ๕ บ้านบาโงยบาแด

หมูท่ ี่ ๖ บ้านพงบูโล๊ะ

หมูท่ ี่ ๗ บ้านนิบงบารู

หมูท่ ี่ ๘ บ้านกาปงบูเก๊ะ

หมูท่ ี่ ๙ บ้านกือแลมะห์

หมูท่ ี่ ๑๐ บ้านตือเบาะ

หมูท่ ี่ ๑๑ บ้านกาปงตือเงาะ

หมูท่ ี่ ๑๒ บ้านลาโจ๊ะ

หมูท่ ี่ ๑๓ บ้านปรามะ

อาณาเขตติดต่อ
อาณาเขตโดยรอบพืน้ ที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อ อบต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตาบลบุดี อบต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ อบต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไป มีลักษณะเป็นภูเขา เนินเขาสลับกับทีร่ าบลุ่ม อยู่สูงกว่า
ระดับน้าทะเลปานกลางถึงสูงมาก โดยเฉลี่ยระหว่าง ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีร่ าบ
ลุ่ม คือ หมูท่ ี่ ๓,๔,๖,๗,๙ และหมูท่ ี่ ๑๐ ส่วนหมูท่ ี่ ๑,๒,๕,๘ และหมูท่ ี่ ๑๑ เป็นทีร่ าบสูง และมี
บางส่วนเป็นทีร่ าบลุ่ม หมูท่ ี่ ๕ มีแม่น้าไหลผ่านตลอดแนวหมูบ่ ้าน หมูท่ ี่ ๗ ได้กาหนดให้เป็นเขต
อุตสาหกรรม
/ลักษณะ...
~5~

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดยะลาตัง้ อยู่ในเขตมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้
มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ซึ่งใน
บางพืน้ ทีจ่ ะมีอณ
ุ หภูมสิ ูงมาก ก่อให้เกิดความขาดแคลนน้าในด้านการเกษตร และฤดูฝนเริ่มตัง้ แต่
พฤษภาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมติ ่าสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๘.๒๐ องศาเซลเซียส และสูงสุด เฉลี่ย
๓๔.๕๐ องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย ๑,๗๑๒.๑ มิลลิเมตร ต่อปี มีฝนตกเฉลี่ย ๑๔๘ วัน
ต่อปี เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีฝนตกชุกทีส่ ุด โดยเฉพาะในช่วงฝนตกติดต่อกันทาให้น้าระบาย
ไม่ทัน ทาให้เกิดน้าท่วมขังในหลายหมูบ่ ้านของตาบลสะเตงนอก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลสะเตงนอก หมูท่ ี่ ๖ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบาโงยบาแด หมูท่ ี่ ๕
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
 ป้อมตารวจสายตรวจ ๒ แห่ง ตัง้ อยู่ที่ หมูท่ ี่ ๖ และหมูท่ ี่ ๑๓
 ชรบ.ของหมูบ่ ้าน ทัง้ หมด ๓๙๐ คน โดยแยกเป็น หมูล่ ะ ๓๐ คน
การป้องกันและสาธารณภัย
เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตัง้ อยู่ในบริเวณเดียวกับ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

สภาพทางสังคม
ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกมีจานวนประชากรทัง้ สิ้น จานวน ๒๘,๘๕๖ คน
เป็นเพศชาย จานวน ๑๓,๙๕๒ คน เป็นเพศหญิง จานวน ๑๔,๙๐๔ คน และมีจานวน๑๑,๐๕๕
ครัวเรือน ได้แก่
หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จานวนครัวเรือน

๑

๑,๓๕๙

๑,๕๑๒

๒,๘๗๑

๑,๔๒๗

๒

๑,๐๔๕

๑,๐๓๘

๒,๐๘๓

๗๐๔

๓

๑,๗๙๗

๑,๘๓๘

๓,๖๓๕

๑,๒๔๐
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หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

จานวนครัวเรือน

๔

๑,๑๗๔

๑,๑๕๗

๒,๓๓๑

๘๗๑

๕

๖๕๖

๖๙๘

๑,๓๕๔

๒๙๔

๖

๙๘๑

๑,๐๓๑

๒,๐๑๒

๕๕๕

๗

๙๒๖

๙๔๑

๑,๘๖๗

๕๖๑

๘

๕๖๙

๕๙๖

๑,๑๖๕

๓๑๖

๙

๑,๘๗๒

๒,๑๔๔

๔,๐๑๖

๑,๙๐๔

๑๐

๑,๐๔๐

๑,๑๙๔

๒,๒๓๔

๑,๒๓๔

๑๑

๖๒๗

๖๐๓

๑,๒๓๐

๒๙๙

๑๒

๑,๒๕๘

๑,๕๑๔

๒,๗๗๒

๑,๓๖๙

๑๓

๖๒๑

๖๑๗

๑,๒๓๘

๒๗๐

รวม

๑๓,๙๕๒

๑๔,๙๐๔

๒๘,๘๕๖

๑๑,๐๕๕

ตารางจานวนประชากรแบ่งตามกลุม่ อายุ ในการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
กลุม่ อายุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

๐-๕

๑,๕๑๐

๑,๓๗๑

๒,๘๘๑

๖ - ๑๕

๒,๕๒๙

๒,๓๘๕

๔,๙๑๔

๑๖ – ๒๕

๒,๔๖๘

๒,๕๕๘

๕,๐๒๖

รวม

๖,๕๐๗

๖,๓๑๔

๑๒,๘๒๑

ตารางจานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

ร้อยละ

ไทย

๑๓,๙๓๘

๑๔,๘๙๘

๒๘,๘๓๖

๙๙.๙๓

จีน

๑๒

๔

๑๖

๐.๐๕

สัญชาติอนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ไทย

๑๔

๖

๒๐

๐.๐๖

สัญชาติอนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ไทย/จีน

๒

๒

๔

๐.๐๑

รวม

๑๓,๙๖๖

๑๔,๙๑๐

๒๘,๘๗๖
/กลุ่มเด็ก...

~7~

กลุม่ เด็กอายุ ๐-๕ ปี
หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๑

๑๕๐

๑๔๙

๒๙๙

๒

๑๓๖

๙๙

๒๓๕

๓

๒๔๔

๒๔๘

๔๙๒

๔

๑๒๗

๑๐๓

๒๓๐

๕

๘๒

๖๕

๑๔๗

๖

๑๐๕

๙๖

๒๐๑

๗

๙๕

๘๑

๑๗๖

๘

๕๖

๗๑

๑๒๗

๙

๑๔๕

๑๔๙

๒๙๔

๑๐

๙๔

๘๒

๑๗๖

๑๑

๑๐๓

๕๙

๑๖๒

๑๒

๙๕

๑๐๗

๒๐๒

๑๓

๗๘

๕๙

๑๓๗

รวม

๑,๕๑๐

๑,๓๗๑

๒,๘๘๑

หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๑

๒๑๘

๑๙๑

๔๐๙

๒

๑๔๓

๑๕๔

๒๙๑

๓

๓๖๔

๓๔๔

๗๐๘

๔

๒๐๖

๑๗๕

๓๘๑

๕

๑๒๔

๑๑๑

๒๓๕

๖

๑๙๐

๑๗๕

๓๖๕

๗

๑๕๑

๑๕๘

๓๑๙

๘

๑๒๕

๘๗

๒๒๒

๙

๒๖๗

๒๗๕

๕๔๒

กลุม่ เด็กอายุ ๖ – ๑ ๕ ปี

~8~

หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๑๐

๑๖๙

๑๗๗

๓๔๖

๑๑

๑๓๘

๑๑๖

๒๕๔

๑๒

๒๐๔

๑๙๘

๔๐๒

๑๓

๑๐๙

๑๒๖

๑๓๕

รวม

๒,๕๒๙

๒,๓๘๕

๔,๙๑๔

หมู่ที่

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๑

๒๓๙

๒๕๑

๔๙๐

๒

๒๑๗

๑๕๙

๓๗๖

๓

๓๙๘

๑๔๑

๕๓๙

๔

๒๕๐

๑๙๑

๔๔๑

๕

๑๑๙

๑๕๓

๒๗๒

๖

๑๘๓

๑๘๗

๓๗๐

๗

๑๙๕

๑๘๒

๓๗๗

๘

๙๕

๑๐๓

๑๙๘

๙

๒๙๒

๓๑๘

๖๑๐

๑๐

๑๖๕

๑๗๒

๓๓๗

๑๑

๑๒๔

๑๒๓

๑๔๗

๑๒

๑๘๕

๒๒๗

๔๑๒

๑๓

๑๑๖

๑๒๒

๒๓๘

รวม

๒,๔๖๘

๒,๕๕๘

๕,๐๒๖

กลุม่ เด็กอายุ ๑ ๖ – ๒๕ ปี

/ตารางจาแนก...
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ตารางจาแนกผูพ้ ิการ
กลุม่ อายุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

๐-๕

๕

๑

๖

๖ – ๑๕

๑๕

๑๖

๓๑

๑๖ – ๒๕

๒๖

๑๔

๔๐

๒๖ ปีขึ้นไป

๑๗๓

๑๔๔

๓๑๗

รวม

๒๑๙

๑๗๕

๓๙๔

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สถานศึกษาและหน่วยงานราชการและเอกชน จานวน ๔ แห่ง ได้แก่
๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสะเตงนอก และหน่วยบริการปฐมภูมนิ ิบงบารู
๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบาโงยบาแด
๓ สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
๔ โรงเรียนอนุบาลญาณญาร์

การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
รองลงมานับถือศาสนาพุทธและอืน่ ๆ มีมสั ยิด จานวน ๒๑ แห่ง วัด จานวน ๓ แห่ง สานัก
สงฆ์ จานวน ๒ แห่ง ศาลเจ้า ๒ แห่ง

/การศึกษา...
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การศึกษา
พืน้ ทีต่ าบลสะเตงนอกมีการจัดการศึกษาในหลายระดับ ตัง้ แต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ
สถานศึกษาในเขตตาบลสะเตงนอก มีอยู่ ๔๐ แห่ง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

สถานศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน ม.๘
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
ทีอ่ า่ นหนังสือประจาหมูบ่ ้าน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคูส่ ามัญ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
รวม

จานวน(แห่ง)
๑
๔
๔
๒
๓
๗
๓
๑๖
๔๐

สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในเขตตาบลสะเตงนอก มีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม
เช่น การทานา การทาไร่ การทาสวน การประมง และอาชีพรับจ้าง
ด้านปศุสัตว์ มีจานวน ๑๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงนกกระทา กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โคพืน้ เมือง
โคขุน กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงสุกร กลุ่มแปลงหญ้าอาหารสัตว์
การพาณิชย์กรรมและบริการ

ดังนี้

- โรงแรม ๓ แห่ง
- ตลาดนัด ๔ แห่ง
- ร้านค้า

๓๗๔ แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม

๓๗ แห่ง

- ปัม๊ น้ามันและก๊าซ ๕ แห่ง
/ระบบสาธารณูปโภค...
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ระบบสาธารณูปโภค
การประปา
ประชากรในเขตตาบลสะเตงนอก มีระบบประปาใช้แต่ยังไม่ครอบคลุมทัง้ ตาบล
ไฟฟ้า
เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการขยายเขตการบริการจนครอบคลุมทัง้ ตาบลสะเตงนอก
ทาให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน
การสือ่ สาร
ประชาชนในเขตตาบลสะเตงนอก ได้รับการบริการโทรศัพท์จาก องค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย และบริษทั TT&T นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการจากการสื่อสารทาง
ไปรษณีย์การใช้บริการผ่านไปรษณีย์

การคมนาคมขนส่ง
ถนนในเขตเทศบาลตาบลสะเตงนอก มีจานวน ๔๖๘ สาย ได้แก่ สายหลัก และสายรองแยก
เป็น ๑๓ หมูบ่ ้าน
หมู่ที่

ชื่อหมู่บา้ น

จานวนถนนทัง้ หมด/สาย

๑

บ้านเบอร์เส้ง

๔๖

๒

บ้านมลายูบางกอก

๓๒

๓

บ้านเปาะยานิ

๗๑

๔

บ้านนัดโต๊ะโมง

๔๙

๕

บ้านบาโงยบาแด

๓๑

๖

บ้านพงบูโล๊ะ

๒๕

๗

บ้านนิบงบารู

๖๑

๘

บ้านกาปงบูเกะ

๑๗

๙

บ้านกือแลมะห์

๔๐

๑๐

บ้านตือเบาะ

๑๕

๑๑

บ้านกาปงตือเงาะ

๒๘

๑๒

บ้านลาโจ๊ะ

๓๙

๑๓

บ้านปรามะ

๑๔

รวม

๔๖๘
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หมายเหตุ

/การเดินทาง...

การเดินทางจากตาบลสะเตงนอกไปยังอาเภอต่างๆ
อาเภอกรงปินัง ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร
อาเภอบันนังสตา ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
อาเภอธารโต ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร
อาเภอเบตง ระยะทาง

๑๓๕ กิโลเมตร

อาเภอรามัน ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
อาเภอยะหา ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร
อาเภอกาบัง ระยะทาง ๔๑ กิโลเมตร
การเดินทางจากตาบลสะเตงนอกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดปัตตานี ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร
จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง
จังหวัดสงขลา ระยะทาง

๑๒๘ กิโลเมตร
๑๒๘ กิโลเมตร

การเงินการคลัง
เทศบาลเมืองสะเตงนอกมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากหมวดรายได้ทวั่ ไป เช่น หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม หมวดเงินอุดหนุน เป็นต้น ส่วนภาษีทเี่ ทศบาลเมืองสะเตงนอกจัดเก็บเอง
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ฯลฯ
รายรับและรายจ่ายของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้แสดงในตารางดังต่อไปนี้
ปี พ.ศ.
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

รายรับจริง
๕๑,๘๔๑,๑๓๔.๐๘
๔๔,๐๗๗,๙๖๘.๘๕
๖๑,๐๓๗,๓๓๗.๗๑
๗๘,๑๒๕,๘๙๙.๒๔
๑๑๑,๙๑๔,๖๔๓.๒๘
๘๒,๔๔๖,๗๗๘.๓๒
๑๐๔,๕๖๐,๔๕๙.๒๓

รายจ่ายจริง
๕๐,๓๔๙,๕๒๖.๖๕
๔๓,๘๕๙,๔๖๔.๙๖
๕๘,๗๕๗,๙๓๓.๖๖
๗๘,๒๘๔,๐๕๙.๘๔
๑๐๑,๖๒๐,๕๘๒.๒๕
๗๖,๖๑๒,๓๘๒.๙๙
๙๗,๓๑๐,๗๐๒.๑๓

/ด้านการ...
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ด้านการบริหารและการเมือง
อัตรากาลังของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๖ ดังนี้
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รวม

จานวนพนักงานเทศบาล
ตามกรอบ
กรอบ
จานวน
อัตรากาลัง
ตาแหน่ง
ตาแหน่งว่าง
๑
๑
๒
๒
๒๑
๑๐
๑๑
๑๔
๑๐
๔
๑๒
๖
๖
๕
๒
๓
๘
๔
๔
๑
๑
๖๔
๓๕
๓๐

การเมืองและการบริหาร
เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ตัง้ แต่ปี ๒๕๓๘ ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลตาบล เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๐ และเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบล เมือ่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเทศบาล
เมือง ฝ่ายบริหารมีคณะผู้บริหาร ๗ คน และฝ่ายนิตบิ ัญญัตมิ สี มาชิกสภาเทศบาลเมืองจานวน
๑๘ คน บริหารงานในรูปแบบของสภาเทศบาลเมือง
การเลือกตัง้
ได้มกี ารเลือกตัง้ ครั้งล่าสุด เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศผลการเลือกตัง้
เมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ จานวน ๑๘,๔๓๓ คน จากประชากรทัง้ หมด
๒๗,๖๒๑ คน

/ส่วนที่...
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ส่วนที่ ๓
การวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หา
การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของเด็กและเยาวชนอันเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนา ซึ่งเป็นผลจากการบริการของรัฐและความต้องการของเด็กและเยาวชนจากการรับฟังความ
คิดเห็นจากเด็กและเยาวชนโดยตรง รวมทัง้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สภาพปัญหาทีเ่ ด็กและเยาวชนกาลังเผชิญ
และควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ เรื่องสุขภาพ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม การศึกษา ปัญหาสื่อโฆษณา การ
ประกอบอาชีพ ผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของรัฐการช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม
ตลอดจนความต้องการของเด็กและเยาวชนทีจ่ ะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสามารถสรุป
ปัญหาเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีด่ งั นี้
เด็กกลุม่ อายุ ๐ – ๕ ปี
สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

๑.เด็กได้รับการ

-โครงการอบรมให้

ผู้ปกครองเด็กอายุ

จานวนผู้ปกครองเด็ก

เลี้ยงดูอย่างไม่

ความรู้กบั ผู้ปกครอง

๐-๕ ปี จานวน ๓๐

อายุ ๐-๕ ปี มีความรู้

ถูกต้อง

เกีย่ วกับการเลี้ยงดู

คน

เกีย่ วกับการเลี้ยงดูเด็ก

เด็กตามช่วงอายุวัย

ทีถ่ ูกต้อง และ
เหมาะสมตามวัย

๒.เด็กมีภาวะทุพ

-โครงการอบรมให้

-ผู้ปกครองเด็กช่วง

ผู้ปกครองเด็กอายุ

โภชนาการ

ความรู้แก่ผู้ปกครอง

อายุ ๐-๕ ปี ทีม่ ี

๐-๕ ปี มีภาวะ

เกีย่ วกับอาหารตาม

ภาวะทุพโภชนาการ

ทุพโภชนาการมี

วัย

จานวน ๑๐๐ คน

ความรู้เกีย่ วกับอาหาร

-เด็กทีม่ ภี าวะ

ตามวัยทีถ่ ูกต้อง

ทุพโภชนาการ

เหมาะสม

จานวน ๑๐๐ คน
๓.เด็กได้รับวัคซีนไม่ -โครงการรณรงค์การ -เด็ก๐-๕ปีที่ได้รบั
-เด็กอายุ๐-๕ปี ที่
ครบตามเกณฑ์
สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน วัคซีนไม่ครบตาม
ได้รับวัคซีนครบตาม
เกณฑ์จานวน ๕๐ คน เกณฑ์
โรค

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

/สภาพปัญหา...
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สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕.พ่อ-แม่มอื ใหม่มี

-โครงการอบรม

-คูส่ มรสใหม่ จานวน -คูส่ มรมใหม่ มีความรู้

ความรู้ทไี่ ม่ถูกต้อง

เตรียมความพร้อม

๓๐ คน

ทีถ่ ูกต้อง

เกีย่ วกับการเลี้ยงดู

ก่อนสมรส

-พ่อ แม่ มือใหม่

-พ่อแม่มอื ใหม่มี

บุตร

-โครงการพ่อแม่

จานวน ๓๐ คน

ความรู้ทถี่ ูกต้อง

มือใหม่ใส่ใจลูกน้อย

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

เกีย่ วกับการเลี้ยงดู
บุตร

๖.เด็ก๐-๕ ปี มี

-โครงการส่งเสริม

-เด็ก๐-๕ปี ทีม่ ี

เด็ก ๐-๕ปี มี

พัฒนาการไม่

พัฒนาการเด็กตาม

พัฒนาการไม่

พัฒนาการทีเ่ หมาะสม

เหมาะสมตามวัย

วัย

เหมาะสมตามวัย

ตามวัยร้อยละ ๙๕

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

จานวน ๓๐ คน
๗.เด็กมีปัญหาด้าน

-โครงการอบรมให้

-เด็กอายุ๐-๕ปี

เด็กมีปัญหาสุขภาพ

สุขภาพฟัน และช่อง ความรู้แก่ผู้ปกครอง

จานวน ๕๐ คน

ช่องปากและฟันผุ

ปาก

ในการดูแลสุขภาพ

-ผู้ปกครองเด็ก

ลดลง

ฟันและช่องปาก

จานวน ๕๐ คน

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

-โครงการรณรงค์ลด
การกินอาหารขยะ
และส่งเสริมการกิน
ผลไม้แทนขนมหวาน
-โครงการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
ทันตสุขภาพ
๘.เด็กมีน้าหนักและ -โครงการส่งเสริมการ -เด็กอายุ๐-๕ปี

เด็กมีน้าหนักและ

ส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ ออกกาลังกาย

จานวน ๕๐ คน

ส่วนสูงตามเกณฑ์

-โครงการส่งเสริม

-ผู้ปกครองเด็ก

มาตรฐาน

โภชนาการทีถ่ ูกหลัก

จานวน ๕๐ คน

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

/สภาพปัญหา...
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สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

๙.เด็กได้รับนมแม่

-โครงการส่งเสริมการ -หญิงตัง้ ครรภ์

เด็กกินนมแม่มากกว่า

น้อยกว่า ๖ เดือน

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จานวน ๑๕ คน

๖ เดือนเพิม่ ขึ้น

อย่างน้อย ๖ เดือน

-หญิงหลังคลอดทีม่ ี
ลูกอายุไม่น้อยกว่า
๖ เดือน จานวน
๑๕ คน

เด็กกลุม่ อายุ ๖ – ๑๕ ปี
สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

จานวนเด็กนักเรียนที่

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

๑.เด็กได้รับ

- โครงการช่วยเหลือ

-เด็กด้อยโอกาสใน

การศึกษาไม่

เด็กด้อยโอกาสใน

พืน้ ทีไ่ ด้รับการศึกษา จบการศึกษาภาค

ต่อเนื่องและเต็มที่

ด้านการศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

บังคับมีจานวนเพิม่ ขึ้น

๒.เด็กมีปัญหา

-ส่งเสริมให้เด็กได้ดมื่

-เด็กนักเรียนใน

นักเรียนในโรงเรียนได้

สุขภาพร่างกาย

นมเสริมสร้างสุขภาพ โรงเรียนได้ดมื่ นม

ดืม่ นมและรับประทาน

เจริญเติบโตไม่

เหมาะสมกับวัย

และรับประทาน

อาหารกลางวันครบ

เหมาะสมกับวัย

-ส่งเสริมให้เด็กใน

อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

พืน้ ทีไ่ ด้รับประทาน

โภชนาการ

เนื่องจากผู้ปกครอง
มีฐานะยากจน และ
ปัญหาเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืน้ ที่
๓ จังหวัดภาคใต้
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ

/สภาพปัญหา...
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สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข
๓.เด็กขาดระเบียบ -จัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
วินัยความ
-สอดแทรกเนือ้ หา
รับผิดชอบ และ
ความมีน้าใจต่อผู้อนื่ หลักธรรมคาสอนทาง
ศาสนาในหลักสูตรการ
เรียน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-เด็กมีจิตสานึกและมี จานวนเด็กมี
ความรับผิดชอบต่อ

พฤติกรรมทีด่ ี มีความ

ตนเอง ครอบครัว

รับผิดชอบและรู้จัก

และสังคม

บทบาทหน้าทีข่ อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ตนเองเพิม่ ขึ้น

๔.ปัญหาเด็กติด

-จัดกิจกรรมด้านกีฬา -เด็กได้ทากิจกรรมที่

-จานวนเด็กติดเกมส์

เกมส์คอมพิวเตอร์

และนันทนาการ

สร้างสรรค์ใน

ในพืน้ ทีล่ ดลง

สาหรับเด็ก

ช่วงเวลาว่าง

-จานวนเด็กทีห่ ันมาให้

-จัดหาพืน้ ที่

-ปัญหาเด็กติดเกมส์

ความสนใจในการเล่น

สร้างสรรค์เพือ่ ให้เด็ก ในพืน้ ทีล่ ดลง

กีฬาและทากิจกรรม

ในพืน้ ทีไ่ ด้ทา

อืน่ ๆ ทีส่ ร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆใน

เพิม่ ขึ้น

เวลาว่าง

-มีพนื้ ทีส่ ร้างสรรค์

-รณรงค์การใช้สื่อใน

สาหรับเด็กเพิม่ มากขึ้น

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ทิศทางทีเ่ กิด
ประโยชน์
๕.แก็งค์ซิ่งมอเตอร์

-โครงการอบรมให้

-เด็กและเยาวชน

-จานวนอุบัตเิ หตุบน

ไซค์บนท้องถนน

ความรู้เรื่องวินัย

เข้าใจและปฏิบัตติ าม ท้องถนนในพืน้ ทีล่ ดลง

จราจรบนท้องถนน

กฎจราจร

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

-ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเฝ้าระวัง
และสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของเด็ก

~ 18 ~
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สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

๖.เด็กทีจ่ บภาค

-ส่งเสริมการประกอบ

เยาวชนทีม่ ภี ูมลิ าเนา -สถิตเิ ด็กทีเ่ ข้าศึกษา

บังคับไม่ได้เรียนต่อ

อาชีพเสริมในระหว่าง
เรียนหรือปิดภาคเรียน
-จัดหาทุนส่งเสริม
การศึกษาสาหรับผู้ที่มี
ผลการศึกษาดี หรือมี
ความประพฤติเรียบร้อย

ในเขตตาบล

ต่อ

สะเตงนอก มีทุนใช้

-จานวนเด็กทีจ่ บ

จ่ายสาหรับ

การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

๗.เด็กวัยรุ่นมักมี

-โครงการอบรมให้

เด็ก เยาวชนมีความรู้ ปัญหาเยาวชนทีม่ ี

เพศสัมพันธ์กอ่ นวัย

ความรู้เรื่อง

ความเข้าใจ

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

อันควร

เพศศึกษา

ธรรมชาติของวัย

ลดลง

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

การศึกษา
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ตนเอง วางตัวได้
อย่างเหมาะสม รู้จัก
ยับยั่งชั่งใจ ควบคุม
อารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง
ได้
๘.เด็กออกจาก

-ส่งเสริมการหาอาชีพ เยาวชนทีม่ ภี ูมลิ าเนา -สถิตเิ ด็กทีเ่ ข้าศึกษา

โรงเรียนกลางคัน

เสริมในระหว่างเรียน ในเขตตาบลสะเตง

ต่อ

หรือปิดภาคเรียน

นอก ได้มที ุนใช้จ่าย

-จานวนเด็กทีจ่ บภาค

-จัดหาทุนส่งเสริม

สาหรับการศึกษา

บังคับ

การศึกษาสาหรับผู้ที่

-จานวนเด็กทีจ่ บ

มีผลการศึกษาดี หรือ

การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

มีความประพฤติ
เรียบร้อย

/เด็กกลุ่ม ...
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เด็กกลุม่ อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี
สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

๑.การขาดความ

-โครงการอบรมค่าย

-เยาวชนเข้าใจ

-เยาวชนมีบทบาทใน

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

มัน่ ใจและไม่กล้า

แกนนาเยาวชนเพือ่ ทา

บทบาทของตนเองมี การแสดงความ

แสดงออกในสิ่งที่

ความเข้าใจ และสร้าง

ความมัน่ ใจ และ

ถูกต้องและขาด

แรงจูงใจให้เยาวชนรู้จัก กล้าแสดงออกในสิ่ง

ร่วมกับชุมชนในการ

การมีส่วนร่วมใน

บทบาทหน้าทีข่ อง

ทีถ่ ูกต้อง เหมาะสม

พัฒนาตนเอง

การทากิจกรรม

ตนเองและกล้าทาในสิ่ง

-เยาวชนได้มสี ่วน

ครอบครัว และสังคม

ต่างๆร่วมกับชุมชน

ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม

ร่วมในการเสนอ

เพิม่ มากขึ้น

-ส่งเสริมให้เยาวชนใน

ความคิดเห็นในการ

พืน้ ทีม่ โี อกาสทา

พัฒนาชุมชน

คิดเห็นและมีส่วน

กิจกรรมต่างๆร่วมกับ
ชุมชน
-เปิดโอกาสให้เยาวชน
ได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่างๆ
ร่วมกับผู้นาชุมชน
๒.การขาดความรู้

-จัดอบรมให้ความรู้และ -เยาวชนมีความรู้

-ปัญหาการว่างงาน

และทักษะในการ

เสริมสร้างทักษะในการ

และทักษะในการ

ของเยาวชนลดลง

ประกอบอาชีพ ไม่

ประกอบอาชีพเสริมให้

ประกอบอาชีพและ

มีรายได้ประจา เกิด เป็นไปตามความ

เป็นทีต่ อ้ งการของ

การว่างงาน

ตลาดแรงงาน

ต้องการของเด็กและ

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

เยาวชน เช่นงาน
ช่างฝีมอื การประกอบ
อาหาร

/สภาพปัญหา...
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แนวทางแก้ไข

๓.การติดบุหรี่ ของ -โครงการรณรงค์ให้

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

-เยาวชนเห็นถึงโทษ -ปัญหาและจานวน

มึนเมาและสิ่งเสพ

ความรู้เรื่องโทษและพิษ ของบุหรี่

เด็กเยาวชนทีส่ ูบบุหรี่

ติด

ภัยของแอลกอฮอล์และ แอลกอฮอล์และสิ่ง

ดืม่ แอลกอฮอล์และ

บุหรี่

เสพติด

เทีย่ วกลางคืนลดลง

-ส่งเสริมเด็กและ

-เยาวชนหันมาทา

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

เยาวชนให้มสี ่วนร่วมกับ กิจกรรมที่
ชุมชนในการทากิจกรรม สร้างสรรค์แทนการ
ต่างๆของชุมชน

ดืม่ และเทีย่ ว

-ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ในการทากิจกรรมและ
เล่นกีฬา
๔.การก่อเหตุทะ

-จัดกิจกรรมทีเ่ ป็นการ

-เยาวชนในพืน้ ทีม่ ี

-การทะเลาะวิวาท

เลาวิวาท

เชื่อมความสามัคคีและ

ความรัก

ของเยาวชนในพืน้ ทีม่ ี

ให้เด็กได้ทากิจกรรม

ความสามัคคี

จานวนลดลง

ร่วมกันของเยาวชนใน

ระหว่างกัน

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

พืน้ ที่ เช่นลานกีฬา เพือ่
สุขภาพ ลานดนตรี
๖.ความเสี่ยงต่อ

-โครงการอบรมให้

การติดโรคทาง

ความรู้เรื่องเพศศึกษา

เพศสัมพันธ์หรือ

ความรู้เรื่องเอดส์

ตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอัน บทบาทหน้าทีข่ องเด็ก
ควร

และเยาวชน
-โครงการอบรมให้
ความรู้แม่วัยรุ่น

-เด็กและเยาวชนมี
-ปัญหาและจานวน
ความรู้ความเข้าใจ
เด็ก เยาวชนทีม่ ี
ธรรมชาติของวัยตนเอง

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

เพศสัมพันธ์ในวัย

วางตัวได้อย่าง
เรียนลดลง
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่ง
ใจ ควบคุมอารมณ์และ -ปัญหาการทิง้ ลูกหรือ
การแท้งลูกลดลง
ความต้องการของ
ตนเองได้
-เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และมีการเตรียม
ความพร้อมในการเลี้ยง
ดูบตุ รต่อไป
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/สภาพปัญหา...

สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗.การมีคณ
ุ ธรรม

-จัดกิจกรรมปลูกฝัง

-เด็กมีจิตสานึกและ

-จานวนเด็กและ

จริยธรรมลดลง

คุณธรรม จริยธรรม

มีความรับผิดชอบ

เยาวชนมีพฤติกรรมที่

-สอดแทรกเนื้อหา

ต่อตนเอง ครอบครัว ดี มีความรับผิดชอบ

หลักธรรมคาสอนทาง

และสังคม

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

และรู้จักบทบาท

พระพุทธศาสนาหรือ

หน้าทีข่ องตนเอง

ศาสนาอิสลามใน

เพิม่ ขึ้น

หลักสูตรการเรียน
เด็กพิการ
สภาพปัญหา
๑.เด็กพิการไม่ได้

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

-จัดทากิจกรรมอบรมให้ -ผู้พกิ ารและผู้ดแู ลผู้ -ผู้พกิ ารมีความ

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

รับการดูแลอย่างถูก ความรู้เกีย่ วกับการดูแล พิการ

เป็นอยู่ทดี่ ขี ึ้น

วิธี

ผู้พกิ าร อย่างถูกวิธี

๒.เด็กพิการขาด

-โครงการสนับสนุนวัสดุ -ผู้พกิ ารทีร่ ับการ

-ผู้พกิ ารสามารถ

อุปกรณ์อานวย

อุปกรณ์เพือ่ อานวย

สนับสนุนวัสดุ

ช่วยเหลือตัวเองได้ใน

ความสะดวก

ความสะดวกให้กบั ผู้

อุปกรณ์เพือ่ อานวย

เบือ้ งต้น

พิการ

ความสะดวก

๓.ผู้พกิ ารไม่ได้รับ

-จัดหาทุนการศึกษา

-ผู้พกิ ารได้รับ

-จานวนของผู้พกิ ารที่

การศึกษาต่อ

สาหรับผู้พกิ าร

การศึกษาต่อใน

รับทุนการศึกษา

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ระดับทีส่ ูงขึ้น
เด็กด้อยโอกาส
สภาพปัญหา

แนวทางแก้ไข

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ

๑.เด็กด้อยโอกาส

-จัดหาทุนการศึกษา

จานวนเด็กด้อย

ได้รับการศึกษาและมี

ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

ขาดทุนทรัพย์ใน

สาหรับเด็กด้อยโอกาส

โอกาสได้รับ

คุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น

การศึกษาต่อ

-จัดหาอาชีพในระหว่าง

การศึกษาและมี

(ยากจน)

เรียนและปิดภาคเรียน

คุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น
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/๒.ผลการ...

๒.ผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ๓ ปี ทีผ่ า่ นมา
ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา ๓ ปี ทีผ่ ่านมา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ยังได้ให้
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนทีเ่ กิดขึ้นจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยในการพัฒนาการศึกษา ทัง้ ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ และสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยให้
การสนับสนุนการทากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของเด็กและ
เยาวชน การสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและกีฬา อาทิ การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา การ
สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์กฬี า การก่อสร้างลาน
กีฬา กิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชน การจัดค่ายผู้นาเยาวชน ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน
ในพืน้ ทีใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ
๓.ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองสะเตงนอก เทคนิคทีใ่ ช้ในการ
วิเคราะห์ศกั ยภาพคือเทคนิค (SOWT Anlysis)
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรทีม่ อี ยู่ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาจัดการเพือ่ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุง่ หมาย
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลทาให้
ไม่บรรลุผลตามแนวทางพัฒนาทีว่ างไว้
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opporyunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกทีม่ ี
ลักษณะเกือ้ กูลหรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นทีม่ ี
ลักษณะ ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา

/ปัจจัยภายใน...
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ปัจจัยภายในพืน้ ที่
การวิเคราะห์จดุ แข็ง
- คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ทจี่ ะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีใ่ ห้มี
ความพร้อมในทุกๆด้าน
- ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มสี ่วนในการแสดงความคิดเห็นและ
เสนอปัญหาความต้องการอย่างเต็มที่
- ผู้นาชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชนใน
พืน้ ที่
- หน่วยงานมีงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรของหน่วยงานมีการตืน่ ตัวทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
- ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยตลอดถึงมีโรงเรียน
ขยายโอกาสและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพืน้ ทีร่ องรับการศึกษาของเด็ก
เยาวชนอย่างสะดวก
- ในพืน้ ทีม่ ที ุนทางสังคมและวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทางชาติพนั ธ์ ได้แก่
ประวัตศิ าสตร์การตัง้ ถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับเด็กและเยาวชนได้
- มีความรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป
การวิเคราะห์จดุ อ่อน
- ความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรของท้องถิ่นกับปริมาณงานและภารกิจทีไ่ ด้รับ
การถ่ายโอนและมอบหมายจากส่วนกลางทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
และคุณภาพงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือลดลง
- ขาดบุคลากรทีม่ ที ักษะความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน
/ในพืน้ ที่...
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- ในพืน้ ทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และมีประชากรแฝง ไม่มี
สัญชาติ ยากต่อการควบคุม ดูแล และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลต่อ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
- ประชากรแฝงทีเ่ ข้ามาอยู่อาศัยในพืน้ ทีไ่ ม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทีเ่ หมาะสม
ขาดความรู้ ด้านวิชาชีพ ขาดความเข้าใจและจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว และชุมชน ส่งผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความชานาญ ตามทีต่ ลาดแรงงานต้องการจึงไม่
สามารถพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้
- เด็ก เยาวชน และประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
การดืม่ สุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร
ไม่ถูกหลักโถชนาการ มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรซึ่งจะก่อนให้เกิดโรค

AIDS

ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิตเนื่องจากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
ปัจจัยภายนอกพืน้ ที่
การวิเคราะห์โอกาส
- กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ ส่วนที่๓
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินมาตรา ๗๗ (๓) รัฐต้องกระจาย
อานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง่ ตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด ๑๔ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๗๒ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ และมาตรา ๒๗๔
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ หลายย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะทีม่ คี วาม
หลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
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/พระราชบัญญัติ ...

- พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔)กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพือ่ ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยทีห่ น่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการกระจายอานาจ ๖ ด้าน ทาให้เทศบาลเมืองมีโอกาสได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ในพืน้ ทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ.๒๕๔๖ ทีส่ ร้างความตืน่ ตัวและสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามา
มีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านตัง้ แต่การร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยกาหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผล
การปฏิบัตงิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐

– ๒๕๕๔)

ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
โลกาภิวัตน์ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา”ความรู้”รอบคอบ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศิลธรรมและสานึกใน
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ละดาเนินชีวิต
- นโยบายรัฐทีเ่ น้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มี
ความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ทีม่ งุ่ จัดระบบการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจควบคูก่ ารรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสนับสนุน
กิจกรรมศาสนาของประชาชนทุกศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐทีใ่ ห้
โอกาสแก่สังคมได้สร้างการเรียนรู้และสามารถพึง่ ตนเองได้ มีศกั ยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน และมีคณ
ุ ธรรม สู่สังคมฐานความรู้

/มีการ...
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- มีการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด
เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ
และร่วมรับผลประโยชน์
- มีหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบด้านเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ ทีพ่ ร้อมจะให้
ความช่วยเหลือการดาเนินงานเกีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชน
- หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจในการเฝ้าระวังเกีย่ วกับปัญหา
เด็กและเยาวชน และมีการประสานความร่วมมือกันในการดาเนิน
การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- กระแสการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นไปในทิศทางทีด่ ขี ึ้น
- มีพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
เป็นกรอบทีก่ าหนดแนวทางในการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์อปุ สรรค
- ตาบลสะเตงนอก ตัง้ อยู่ในเขตพืน้ ทีเ่ สี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด และ
เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอืน่ ๆ
- ตาบลสะเตงนอกเป็นพืน้ ทีท่ รี่ องรับการขยายตัวจากเมืองใหญ่ ทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทีห่ ลากหลายเช่น รับราชการ รับจ้าง ค้าขาย ทาให้มี
เรื่องของธุรกิจและผลประโยชน์ทางการค้าเข้ามาเป็นปัจจัยแฝงในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้เกิดความเห็นแก่ตวั และมุง่ ใน
การทางใช้ชีวิตแบบทุนนิยมมากกว่าความพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยม
ทางวัตถุให้แก่เด็ก เยาวชนในพืน้ ที่
- แรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพแรงงานในพืน้ ที่ เนื่องจากค่าตอบแทนถูกว่า
แรงงานไทย และประชาชนในพืน้ ทีอ่ พยพย้ายถิ่นฐานหางานในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ประชาชนพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ประชาชนพืน้ เดิมจึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่ มีผลต่อ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

/ปัจจัยและ…
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่อการพัฒนาในอนาคต
ที่

สภาพปัญหา

สาเหตุ

๑

ปัญหาการว่างงานของวัยแรงงาน การขาด

๑.คนว่างงานไม่ได้ประกอบอาชีพ

เงินออมในครัวเรือน ใช้จ่ายในการครองชีพ

๒.ขาดความรู้ ทักษะ ความชานาญใน

ประจาวัน เช่นค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค

วิชาชีพทีต่ ลาดแรงงานรองรับ

สาธารณูปการ

๓.อาชีพทีป่ ระกอบอยู่ในปัจจุบันสร้างรายได้
น้อยแต่คา่ ใช้จ่ายสูง
๔.ค่าครองชีพสูง รายได้น้อย และขาดการ
บริหารจัดการการเงินในครัวเรือนที่
เหมาะสม

๒

เด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจาก

๑.ขาดการดูแลรักษาสุขภาพและการออก

พฤติกรรมเสี่ยง เช่นการดืม่ สุรา สูบบุหรี่ ยา

กาลังกายอย่างต่อเนื่อง

เสพติด ขาดการออกกาลังกาย การบริโภค

๒.ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

อาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธ์อนั

ชนบทเป็นสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลง

ก่อให้เกิดโรคเอดส์ ปัญหาความเครียดและ

ค่านิยมในการครองชีพ

สุขภาพจิตจากเหตุการณ์ความสงบในพืน้ ที่
๓ จังหวัดภาคใต้
๓

ปัญหาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการ

๑.ผู้ปกครองเด็กไม่มเี วลาดูแลบุตรหลาน

ดูแลเอาใจใส่ และการส่งเสริมพัฒนาการ

เนื่องจากประกอบอาชีพเพือ่ หารายได้เลี้ยง

เป็นไปตามวัย

ชีพซึ่งจะต้องออกไปทางานในเวลาช่วงเช้า
และกลับเข้าบ้านช่วงเวลาค่าทุกวัน
๒.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กไม่ตอ่ เนื่อง
๓.ขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ทักษะเฉพาะ
วิชาชีพ
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/สภาพปัญหา...

ที่
๔
๕

สภาพปัญหา

สาเหตุ

ปัญหาพืน้ ทีเ่ สี่ยงด้านการระบาดของ

๑.เป็นพืน้ ทีต่ ดิ ชายแดนและเป็นเส้นทาง

ยาเสพติด

ขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพือ่ นบ้าน

ปัญหาคนอายุ ๑๕-๖๐ ปี เกณฑ์การอ่าน

๑.ขาดการศึกษาภาคบังคับ

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายต่า

๒.มีประชาชนหลายเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์อาศัย
อยู่จานวนมาก ซึ่งบางกลุ่มไม่ได้รับ
การศึกษา

๖
๗

ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ ๓

๑.เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีถ่ ูกชักจูงเข้าร่วม

จังหวัดภาคใต้

ขบวนการ

เยาวชนขาดจิตสานึกในการสืบทอดและ

๑.ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในต่าง

อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของ

พืน้ ที่ จึงปล่อยปละละเลยบุตรหลานให้

ท้องถิ่นไม่ปฏิบัตติ นตามขนบธรรมเนียม

อยู่บ้านตามลาพัง ขาดการอบรมสั่งสอน

ประเพณี และมารยาทไทย

ทีเ่ หมาะสม
๒.เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารค้าการท่องเทีย่ ว
มีการลงทุนทางทุนนิยมซึ่งเป็นการนาพาเอา
วัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาทาให้เด็ก เยาวชน
เกิดการเลียนแบบ
๓.ขาดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนในการ
สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทดี่ ี
งามของท้องถิ่น

๘

ปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชน

๑.ไม่กล้าแสดงออก ขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ขาดจิตสานึกในบทบาทการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๒.เป็นประชากรแฝง จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
เนื่องจากกลัวที่จะถูกตัดสิทธิตา่ งๆซึ่งทาให้เด็ก
เยาวชนเกิดการเลียนแบบ
๓.ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเข้า
ไม่ถงึ ทุกครัวเรือน
๔.มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่หลากหลาย
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/ส่วนที่๕...

ส่วนที่ ๕
การแปลงแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
กลุม่ อายุ ๐-๕ ปี ปัญหา พ่อแม่มือใหม่มีความรู้ทไี่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการเลีย้ งดูบตุ ร
แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และแนวทางปฏิบตั ใิ นการครองเรือนและส่งเสริมสนับสนุนการเลีย้ งดูบตุ ร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

๑ โครงการอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนสมรส

-เพื่อให้ความรูแ้ ก่คู่สมรสใน -คู่สมรสใหม่
การวางแผนชีวิตครอบครัว จานวน ๓๐ คน

๒ โครงการพ่อแม่มือใหม่ใส่ใจ
ลูกน้อย

-เพื่อให้ความรูแ้ ก่พ่อแม่
และผู้ปกครองเด็กในการ
ดูแลบุตรอย่างถูกวิธี
-เพื่อให้ความรูเ้ รือ่ ง

-พ่อ แม่ มือใหม่
จานวน ๗๐ คน

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๑๕,๐๐๐
สปสช.

-

๑๕,๐๐๐
สปสช.

-

พัฒนาการที่เหมาะสมตาม
วัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-คู่สมรสมือใหม่มีความรูใ้ นการ
วางแผนชีวิตครอบครัว
-คู่สมรสมือใหม่ได้มีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการมี
ครอบครัว

กอง
การศึกษา
/สปสช./รพ.
สต.ในตาบล
สะเตงนอก

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ -พ่อแม่มือใหม่มีความรูใ้ น
ทม.สะเตงนอก ทม.สะเตงนอก การดูแลบุตรที่ถูกวิธี
-เด็กได้รบั การดูแลและได้
การรับการพัฒนา พัฒนาการที่

กอง
การศึกษา
/กอง
สาธารณสุข

เหมาะสมและศักยภาพ
ที่เหมาะสมตามวัย
~ 30 ~

/กลุ่มอายุ...

กลุ่มอายุ ๐ – ๕ ปี ปัญหา เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่ถกู ต้องและมีภาวะทุพโภชนาการ
แนวทางแก้ไข อบรมให้ความรูก้ บั ผู้ปกครองเรือ่ งการจัดเตรียมอาหารเพือ่ การบริโภคสาหรับเด็ก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการอบรมให้ความรู้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ให้ความรู้เรื่องการ

ผู้ปกครองเด็กอายุ

ผู้ปกครองเรื่องโภชนาการ

เตรียมอาหารให้กบั

สาหรับเด็กอายุ๐-๕ปี

ผู้ปกครอง

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

-

๖๐,๐๐๐

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก ผู้ปกครอง

กอง

๐-๕ ปี

เห็นความสาคัญ

สาธารณสุข

จานวน ๖๐ คน

และได้มกี ารปรับเปลี่ยน

-เพือ่ ให้เด็กได้รับประทาน

พฤติกรรมในการบริโภค

อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง

อาหารให้กบั เด็ก

โภชนาการ

/กลุ่มอายุ...
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กลุม่ อายุ ๐ – ๕ ปี ปัญหา ด้านสุขภาพฟันและช่องปาก
แนวทางแก้ไข โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการทันตสุขภาพฟัน
เด็ก ๐-๕ ปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ให้ผู้ปกครองตระหนัก ผู้ปกครองเด็กอายุ

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับ

กอง
สาธารณสุข

และเห็นความสาคัญของ

๐-๕ปี ในตาบล

การดูแลสุขภาพฟันและช่อง

การดูแลสุขภาพฟันและ

สะเตงนอก

ปากทีถ่ ูกต้อง

ช่องปาก

-เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับ

-เพือ่ ให้เด็กมีสุขภาพฟันที่

การเคลือบฟลูออไรด์วานิช

แข็งแรงและปราศจากโรค
ในช่องปาก

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๐ – ๕ ปี ปัญหา เด็กมีนาหนั
้ กและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
แนวทางแก้ไข ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนปฐมวัย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕ โครงการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนปฐมวัย

๖ โครงการอาหารเสริม(นม)
สาหรับนักเรียนปฐมวัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพือ่ ให้นักเรียนปฐมวัย

นักเรียนปฐมวัยใน

๓,๒๐๐,๐๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐

นักเรียนปฐมวัยมี

กอง

ได้รับสารอาหารครบ

โรงเรียนและศูนย์

งบอุดหนุนฯ

งบอุดหนุนฯ

งบอุดหนุนฯ

การเจริญเติบโตเหมาะสม

การศึกษา

๕ หมู่

พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ พัฒนาให้นักเรียน

นักเรียนปฐมวัยใน

๑,๓๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

๑,๓๐๐,๐๐๐

ปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง

โรงเรียนและศูนย์

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

ตามวัย
นักเรียนปฐมวัยมีสุขภาพ

กอง

แข็งแรง

การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๐ – ๕ ปี ปัญหา เด็กได้รับนมแม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน
แนวทางแก้ไข ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗ โครงการส่งเสริมการเลี้ยง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ให้หญิงตัง้ ครรภ์และ

หญิงตัง้ ครรภ์และ

ลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย ๖

หลังคลอดได้รับความรู้

เดือน
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องนม

งบประมาณ
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด

กอง

หลังคลอดในตาบล

ได้รับความรู้เรื่องนมแม่

สาธารณสุข

เรื่องนมแม่

สะเตงนอก

-หญิงตัง้ ครรภ์และหลังคลอด

-เพือ่ ให้หญิงตัง้ ครรภ์และ

จานวน ๗๐ คน

ทราบถึงคุณประโยชน์ของ

แม่แก่หญิงตัง้ ครรภ์และหลัง หลังคลอดทราบถึง
คลอด

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

นมแม่

คุณประโยชน์ของนมแม่

/กลุ่มอายุ...
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กลุม่ อายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา เด็กได้รับการศึกษาไม่ตอ่ เนือ่ งและเต็มทีเ่ นือ่ งจากผูป้ กครองมีฐานะยากจน
และปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดภาคใต้
แนวทางแก้ไข – จัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้านการศึกษา
ที่

โครงการ

๑ โครงการสนับสนุน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีฐ่ านะ จัดหาเงินทุนช่วยเหลือ

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อย

ยากจน และด้อยโอกาสให้ ด้านการศึกษาสาหรับ

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ที่

โอกาสให้ได้รับการศึกษา

ได้รับการศึกษาภาคบังคับ

เด็กในเขตตาบล

เหมาะสมกับวัย และ

และศึกษาต่อในระดับสูง

สะเตงนอก

ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อนื่ อย่าง

ขึ้น

จานวนไม่น้อยกว่า

มีความสุข และเพิม่ บุคลากรที่

-ส่งเสริมการพัฒนา

๒๐ คน

ดีในการพัฒนาท้องถิ่น

คุณภาพชีวิตเด็กทีย่ ากไร้

/กลุ่มอายุ...
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กลุม่ อายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา เด็กมีปญ
ั หาสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย
แนวทางแก้ไข - ส่งเสริมให้เด็กได้ดมื่ นมเสริมสร้างสุขภาพเหมาะสมกับวัย
- ส่งเสริมให้เด็กในพืน้ ทีไ่ ด้รับประทานอาหารทีม่ ีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
- จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลีย้ งดูบตุ รและส่งเสริมด้านโภชนาการทีถ่ กู ต้องแก่บตุ รหลาน
ที่

โครงการ

๒ โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียนใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

๓,๘๐๐,๐๐๐

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

นักเรียนในโรงเรียน

๑,๗๐๐,๐๐

เยาวชนมีภาวะโภชนาการ สังกัด สพฐ.ในตาบล

งบอุดหนุน

- เพือ่ ลดปัญหาสุขภาพ

สนับสนุนอาหาร

นักเรียน

กลางวันนักเรียนใน

โรงเรียนสังกัดสานักงาน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

คณะกรรมการการศึกษาขั้น

ในตาบลสะเตงนอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

กอง

งบอุดหนุน

แข็งแรง

การศึกษา

๑,๗๐๐,๐๐

๑,๗๐๐,๐๐

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

กอง

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน

แข็งแรง

การศึกษา

พืน้ ฐาน
๓ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม

เพือ่ พัฒนาให้เด็กและ
เหมาะสมตามวัย

สะเตงนอก

/กลุ่มอายุ...
~ 36 ~

กลุ่มอายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา เด็กขาดระเบียบวินยั ความรับผิดชอบและความมีนาใจต่
้ อผู้อนื่
แนวทางแก้ไข -ให้ความรูแ้ ก่เด็ก
ที่

โครงการ

๔ โครงการพุทธศาสนาสาหรับ
เยาวชน

๕ โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมเสริมสร้างพัฒนา
จิตใจชาวไทยมุสลิม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี

เป้าหมาย

เด็กในตาบลสะเตงนอก

งบประมาณ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

(บาท)
๕๐,๐๐๐

(บาท)
๕๐,๐๐๐

(บาท)
๕๐,๐๐๐

ความรูด้ ้านศาสนาและนาไป จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
เป็นแนวทางปฏิบัติใน
คน
ชีวิตประจาวัน
เพื่อให้เด็กรูจ้ กั หลักธรรม

เด็กในตาบลสะเตงนอก

ทางศาสนาและใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข

จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
คน

๖ โครงการบรรพชาภาคฤดูรอ้ น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตสานึก
ในการสืบทอดทานุบารุง
ศาสนา การส่งเสริมการ
เรียนรูห้ ลักคาสอนทาง

เด็กในตาบลสะเตงนอก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีความรูด้ ้าน

กอง

ศาสนาและนาไปเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

การศึกษา

เด็กมีจติ สานึกในการปฏิบัติตน กอง
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมี การศึกษา
จิตใจเบิกบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เด็กในตาบลสะเตงนอก
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต

กอง
การศึกษา

พระพุทธศาสนา

~ 37 ~

/กลุ่มอายุ...

กลุ่มอายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา ปัญหาเด็กติดเกมส์คอมพิวเตอร์
แนวทางแก้ไข - จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์และสร้างจิตสานึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ที่

โครงการ

๗ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก เด็กและเยาวชนในตาบล
และเยาวชนได้มีโอกาส
แสดงออกและมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรมร่วมกับชุมชน

๘ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
ติด(สะเตงนอกคัพ)
ของเด็กและเยาวชน
ประชาชนในพืน้ ที่และสร้าง
ภูมิคมุ้ กันต้านยาเสพติด

งบประมาณ
๒๕๕๗
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๒๕๕๙
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐

น้อยกว่า ๑๕๐ คน

๙ โครงการตาดีกาสัมพันธ์

เพือ่ ปลูกฝั่งให้เด็กรู้จักทา
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
กล้าแสดงออกในทางที่ถกู

จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
คน
เด็กในตาบลสะเตงนอก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐
คน

๑๐ โครงการค่ายดนตรีสาหรับเด็ก
และเยาวชน

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

เด็กในตาบลสะเตงนอก
จานวนไม่น้อยกว่า๓๐ คน

กองการศึกษา

และมีสว่ นร่วมในการทากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน

สะเตงนอกจานวนไม่

เยาวชนและประชาชนใน
เขตตาบลสะเตงนอก

เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างเป็น กองการศึกษา
ประโยชน์ในการเล่นกีฬาห่างไกล
ยาเสพติดและสุขภาพอนามัย
แข็งแรง ปราศจากโรค

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

เด็กทากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และ กองการศึกษา
มีประโยชน์ตอ่ ตนเอง

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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กองการศึกษา

/กลุ่มอายุ...

กลุ่มอายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา แก๊งค์ซิ่งมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน
แนวทางแก้ไข - ให้ความรู้และจัดกิจกรรมรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยบนถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๑ โครงการอบรมวินยั จราจรบน -เพื่อให้ความรูเ้ รือ่ งวินยั
ท้องถนน

จราจรบนท้องถนน
-เพื่อสร้างสานึกที่ให้แก่

เป้าหมาย

เด็กในพื้นที่ตาบล

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

(บาท)
-

(บาท)
๕๐,๐๐๐

(บาท)
๕๐,๐๐๐

สะเตงนอก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กในตาบลสะเตงนอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง

มีความรูเ้ รือ่ งการขับขี่ปลอดภั ย การศึกษา

เยาวชนในการขับขี่ยานยนต์ ๓๐ คน

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา เด็กที่จบภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อ
แนวทางแก้ไข - จัดหาทุนการศึกษาและส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
ที่

โครงการ

๑๒ โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ด้านอาชีพแก่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษา
ต่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อสร้างรายได้แก่เยาวชน เด็กในตาบลสะเตงนอก
ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐

๒๕๕๗

งบประมาณ
๒๕๕๘

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
๒๕๕๙

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

เยาวชนมีอาชีพมั่นคงและมี
รายได้เป็นของตนเอง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
การศึกษา

คน

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๖ – ๑๕ ปี ปัญหา เด็กวัยรุน่ มักมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
แนวทางแก้ไข - ให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษา และการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม
ที่

โครงการ

๑๓ โครงการรณรงค์ไม่มี

วัตถุประสงค์

-เพื่อกระตุ้นให้เด็กวัยรุน่ ปฏิบัติ

เพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร ตนกับเพศตรงข้ามได้อย่าง
เหมาะสม

เป้าหมาย

เด็กในตาบล

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กวัยรุ่นปฏิบัตติ นกับ

กอง

สะเตงนอกจานวน

เพศตรงข้ามได้อย่าง

การศึกษา

ไม่น้อยว่า ๓๐ คน

เหมาะสม

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๑๖ – ๒๕ ปี ปัญหา การขาดความมัน่ ใจและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน
แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ที่

โครงการ

๑ โครงการร่วมใจปลูกป่า
สานสายใยชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนเห็น

เด็กและเยาวชนใน

คุณค่าของการรักษาทรัพยากร

ตาบลสะเตงนอก

สะเตงนอกเห็นคุณค่า

และสิ่งแวดล้อม

จานวนไม่น้อยกว่า

ของการอนุรักษ์

๓๐ คน

ทรัพยากรและ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนในตาบล กอง
สาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม
๒ โครงการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญา -เพือ่ ปูลกฝั่งให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น

๓ โครงการประกวดอาหาร
พืน้ บ้าน

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนเห็น

กอง
การศึกษา

เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

ตาบลสะเตงนอก

คุณค่าของการอนุรักษ์

ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

จานวนไม่น้อยกว่า

ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

๓๐ คน
-เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้ เด็กและเยาวชนใน
เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ ตาบลสะเตงนอก
ของการนาผักพื้นบ้านมา
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
ประกอบอาหารที่มีคุณภาพ
๓๐ คน

-
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๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนให้
กอง
ความสาคัญกับการนาผัก การศึกษา
พื้นบ้านมาประกอบ
อาหารที่มีคุณภาพ
/กลุ่มอายุ...

กลุ่มอายุ ๑๖ – ๒๕ ปี ปัญหา การติดบุหรี่ ของมึนเมาและสิ่งเสพติด
แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ที่

โครงการ

๔ -โครงการคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

-เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมี

เด็กและเยาวชนใน

กิจกรรมสร้างสรรค์ในยามว่าง

ตาบลสะเตงนอก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๓๐
คน

๕ โครงการค่ายฝึกฝนและพัฒนา เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่
ทักษะการเล่นฟุตบอล

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนใน

เด็กและเยาวชนรูจักใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษา

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่

กอง

ได้รับการพัฒนาทักษะด้าน

ตาบลสะเตงนอก

ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ การศึกษา

กีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิด

จานวนไม่น้อยกว่า

ในการเล่นกีฬาห่างไกล

ประโยชน์

๓๐ คน

ยาเสพติด และสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง

/กลุ่มอายุ...
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กลุ่มอายุ ๑๖ – ๒๕ ปี ปัญหา การก่อเหตุทะเลาวิวาทและถูกชักจูงเข้าร่วมกับผู้กอ่ เหตุความไม่สงบ
แนวทางแก้ไข จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่

โครงการ

๖ โครงการค่ายภาษาต่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและ

เด็กและเยาวชนใน

ประเทศเพือ่ เตรียมพร้อม

เยาวชนมีทักษะในการใช้

สาหรับอาเซียน

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีทักษะ

กอง

ตาบลสะเตงนอก

ในการใช้ภาษา

การศึกษา

ภาษาต่างประเทศได้อย่าง

จานวนไม่น้อยกว่า

ต่างประเทศได้อย่าง

คล่องแคล่ว

๗๐ คน

คล่องแคล่ว

/กลุ่มอายุ...
~ 44 ~

กลุม่ อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี ปัญหา ความเสีย่ งต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
ที่

โครงการ

๗ โครงการเพื่อนใจวัยใส

แนวทางแก้ไข ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบตั ติ นทีเ่ หมาะสม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
-เพื่อให้วัยรุน่ เรียนรูก้ ารปฏิ บัติ
เด็กและเยาวชนใน
๑๐๐,๐๐๐
ตนที่เหมาะสมและปลอดภัยตาม ตาบลสะเตงนอก
วัย
จานวนไม่น้อยกว่า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕๙

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

วัยรุน่ รูจ้ กั การปฏิบัติตน

กอง

ที่เหมาะสมและปลอดภัย สาธารณสุข
ตามวัย

๓๐ คน

/กลุ่มอายุ...
~ 45 ~

กลุ่มเด็กพิการ
แนวทางแก้ไข ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์แก่เด็กพิการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่ วกับการดูแลเด็กพิการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ให้ผู้ดแู ลมีความรู้ในการ

เด็กพิการและผู้ดแู ล

ดูแลเด็กพิการอย่างถูกวิธี

จานวนไม่น้อยกว่า

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ดแู ลเด็กพิการสามารถ

กอง

ดูแลเด็กได้อย่างถูกวิธี

การศึกษา

เด็กพิการสามารถ

กอง

ช่วยเหลือตนเองได้

การศึกษา

๓๐ คน
๒ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เพือ่ ให้เด็กพิการสามารถ

เด็กพิการในตาบล

๕๐,๐๐๐

อานวยความสะดวกแก่เด็ก ช่วยเหลือตนเองได้

สะเตงนอก จานวนไม่

พิการ

น้อยกว่า ๓๐คน

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

/กลุ่มเด็ก ...
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กลุ่มเด็กด้อยโอกาส
แนวทางแก้ไข สนับสนุนทุนการศึกษา
ที่

โครงการ

๑ โครงการทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพือ่ ให้เด็กยากจนมีโอกาส

เด็กและเยาวชนใน

ศึกษาต่อ

ตาบลสะเตงนอกที่

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนได้มี

งาน

โอกาสศึกษาต่อ

สวัสดิการ

ยากจนได้รับ

สังคม

ทุนการศึกษา จานวน

สงเคราะห์

๑๐ คน

/ส่วนที่๖...
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ส่วนที่ ๕
แนวทางการติดตามและประเมินผล มีดงั นี้
๑.การติดตามประเมินผลของตนเอง เพือ่ ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณทีก่ าหนดไว้หรือไม่ และผลการดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้
หรือไม่
๒.คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสะเตงนอก ติดตามผลการปฏิบัตกิ จิ กรรมตาม
โครงการและประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมในแต่ละปี
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