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ส่วนที่  1  
บทน า 

 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นภาคีเครือข่ายของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention 
on the Rights of the Child) ซึ่งสิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการ
การปกปูองคุ้มครองมากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติป๎ญญาของ
เด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้พัฒนาและเจริญเติบโต
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม อนุสัญญาฯ ว่าด้วย สิทธิเด็กมีหลักการส าคัญสองประการคือ 
 1.สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องที่รัฐหรือใครให้กับเด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่
เกิด ซึ่งอนุสัญญาใช้ค าว่า “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีผู้ใดสามารถ
ไปตัดทอนหรือจ ากัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็ก หรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 
 2.ในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกับเด็กจะต้องค านึงถึงสิทธิเด็ก และท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องยึดถือ
หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (The best interest of the child) เป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการ
อนุสัญญาฯ ก าหนดพันธกรณีให้ประเทศภาคีสมาชิกคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยแยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 
ประเภท 
  o สิทธิในชีวิตและการอยู่รอด 
  o สิทธิในการได้รับการปกปูองคุ้มครอง 
  o สิทธิในการพัฒนา 
  o สิทธิในการมีส่วนร่วม 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 80 บัญญัติให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนา
เด็กเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นครอบครัวและ
ความเข้มแข็งของชุมชน และมาตรตรา 289 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา
อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 12 นโยบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุว่าการจัดการศึกษาของประเทศให้ยึดหลักส าคัญ 
3 ประการ คือ 
  o เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
  o ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  o การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 (6) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งจากข้อกฎหมาย
ดังกล่าวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลบือมังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญของชาติจึงได้ส่งเสริมให้เกิดแกนน าเยาวชนเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบือมังและได้
จัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยรับฟ๎งความเห็นจากสมาชิก เด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบือมังเพ่ือรับทราบป๎ญหา ความต้องการการพัฒนาของกลุ่มเด็กและเยาวชน น าไปสู่
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมในการด าเนินชีวิต และสร้างความตระหนักให้แก่
เยาวชนในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด และป๎ญหาสังคมด้านต่างๆ ในเขตต าบลบือมังต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลบือมัง 

 
2.1  สภาพทั่วไป 

2.1.1  ที่ตั้งและขนาด 
ต าบลบือมัง  เป็นต าบลหนึ่งใน  16  ต าบลของอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา   

ห่างจากที่ว่าการอ าเภอรามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้   ประมาณ  14  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ  32.45  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  20,281.25  ไร่   

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 
2.1.2  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโกตาบารู และต าบลบุดี อ าเภอเมือง 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลกาลอ  อ าเภอรามัน 

และต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลยะต๊ะ  อ าเภอรามัน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลกรงปินัง   กิ่งอ าเภอกรงปินัง  
                     และต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   อ าเภอบันนังสตา 
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2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
สภาพพ้ืนที่ต าบลบือมัง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชัน สภาพเป็นภูเขา และท่ีราบสูง 

ตามเทือกเขากาลอและปุาสงวน มีความสมบูรณ์ ตามธรรมชาติ มีการจัดสรรที่ดินเพ่ือการเกษตร  
(สปก 4 – 01) นอกจากนั้นยังมีน้ าตก แม่น้ า ล าธาร อยู่ในหมู่ 1,2,3,4 และหมู่ท่ี 6 ที่ราบมีประมาณ  
40 % ของต าบลอยู่ในหมู่ที่ 1,3 และ 4  ที่ราบลุ่มอยู่ในหมู่ 2,4 และ 5  การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนมาก
จะใช้ปลูกพืชยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้ผล และท านา 

สภาพภูมิอากาศอยู่ในลักษณะภูมิประเทศแบบร้อนชื้น มีฝนตกปริมาณมากในช่วง 
เดือนธันวาคม และปรมิาณฝนตกต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
 

2.2  การเมืองการปกครอง 
2.2.1  เขตการปกครอง 
ต าบลบือมังแบ่งการปกครองออกเป็น  6  หมู่บ้าน คือ 

   หมู่ที่ 1 บ้านตะโละเลาะ  มีพ้ืนที่  4,687  ไร่ 
   หมู่ที่ 2 บ้านบือมัง  มีพ้ืนที่  3,030  ไร่ 
   หมู่ที่ 3 บ้านดูซงตาวา  มีพ้ืนที่  6,881  ไร่ 
   หมู่ที่ 4 บ้านมาแฮ  มีพ้ืนที่  1,379.25   ไร่ 
   หมู่ที่ 5 บ้านปงตา  มีพ้ืนที่  1,931  ไร่ 
   หมู่ที่ 6 บ้านปีแยะ  มีพ้ืนที่  2,373  ไร่ 

2.2.2  ประชากร 
ประชากร  ณ  เดือนมีนาคม  2556  จ านวนทั้งหมด  5,634  คน  เป็นชายจ านวน  

2,787  คน  เป็นหญิงจ านวน  2,847  คน  และ  1,152  ครัวเรือน จากจ านวนประชากรป๎จจุบันของ
ต าบลบือมัง  การตั้งถ่ินฐานส่วนใหญ่มีลักษณะแบบสังคมชนบททั่วไป  จะมีการกระจุกตัวอยู่เป็นกลุ่ม
บ้าน ได้แก่    

หมู่ที ่ 1  บ้านตะโละเลาะ  มี 3 กลุ่มบ้านคือ  บ้านบาลูกา, บ้านตะโละเลาะ  
 และบ้านบาโงกามูติง 

หมู่ที่  2  บ้านบือมัง  มี  6  กลุ่มบ้านคือ  บ้านตะโละมาเละ, บ้านปูลาตือเงาะห์,  
 บ้านดูรีแยดง, บ้านบาเละฮีเล, บ้านมืองาแบ และบ้านปาฆามูติง 

หมู่ที่ 3  บ้านดูซงตาวา  มี  5  กลุ่มบ้านคือ บ้านดูซงตาวา, บ้านมาแฮยาโตะฮ์, บ้านบีโละ, 
 บ้านปาฮงมาแจ, บ้านดีแยสปาฮง 

 หมู่ที่  4  บ้านมาแฮ  มี  6  กลุ่มบ้านคือ  บ้านมาแฮ, บ้านลูโบะบือโน, บ้านตะโละเก๊ียะ, 
   บ้านกูแบลีเตาะ, บ้านบือเจาะฆาบุฮ และบ้านมูบา 

หมู่ที่  5  บ้านปงตา  มี  3  กลุ่มบ้านคือ บ้านปงตา, บ้านลือมุ และบ้านทาเนาะปือเราะ 
 หมู่ที่  6  บ้านปีแยะ มี  2  กลุ่มบ้านคือ บ้านปีแยะ และบ้านเปี๊ยะใน  
 

  และบางส่วนจะกระจายไปตามที่พ้ืนที่เกษตรกรรม  โดยมีศาสนสถาน คือมัสยิดเป็น
ศูนย์กลาง  วัฒนธรรมประเพณีมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายู บริเวณท่ีมี
ประชากรอยู่หนาแน่นที่สุด ได้แก่ ชุมชนบ้านบือมัง  
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2.3   ด้านสังคม 
2.3.1  การศึกษา 
ต าบลบือมัง มีสถานศึกษา คือ 
- โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน               4  แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์                                 5  แห่ง 
- โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา)           10  แห่ง 
2.3.2  ศาสนา 
ประชากรต าบลบือมัง   นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  100  โดยมีมัสยิดและ 

สุเหร่าเป็นศาสนสถานส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ภายในต าบลมีมัสยิด  จ านวน 9 แห่ง ดังนี้  
1) มัสยิดดีนุลฮูดาห์  ตั้งอยู่ที่บ้านตะโละเลาะ  หมู่ที่  1 
2) มัสยิดอัลอิสลามียะฮ.  ตั้งอยู่ที่บ้านบาโงกามูติง  หมู่ที่  1 
3) มัสยิดนูรุลอิฮ.ซาน  ตั้งอยู่ที่บ้านบือมัง  หมู่ที่  2 
4) มัสยิดยาแมะมาแฮร์  ตั้งอยู่ที่บ้านมาแฮยาโต๊ะ  หมู่ที่  3 
5) มัสยิดํุมอียาตุลซาบาบุลอิสลามมียะฮ.  ตั้งอยู่ที่บ้านดูซงตาวา  หมู่ที่  3 
6) มัสยิดนูรุดดีนิลอิสลามมียะฮ.  ตั้งอยู่ที่บ้านลูโบ๊ะบือโน  หมู่ที่  4 
7) มัสยิดดารุสลาม  ตั้งอยู่ที่บ้านตะโละกียะ  หมู่ที่  4 
8) มัสยิดหัวสะพาน  ตั้งอยู่ที่บ้านทาเนาะปือเราะ  หมู่ที่  5 
9) มัสยิดนูรุลอีมาน  ตั้งอยู่ที่บ้านปีแยะ  หมู่ที่  6 

และมีสุเหร่า จ านวน 12  แห่ง  ดังนี้ 
1) สุเหร่าบ้านบาลูกา  หมู่ที่  1   
2) สุเหร่าบ้านดูรีแยดง  หมู่ที่  2  
3) สุเหร่าบ้านสายกลาง  หมู่ที่  2  
4) สุเหร่าบ้านบาเละฮีเล  หมู่ที ่ 2  
5) สุเหร่าบ้านดูซงตาวา  หมู่ที่  3   
6) สุเหร่าโรงเรียนอิสลามปราโมทย์  หมู่ที่  3   
7) สุเหร่าบ้านกลาง  หมู่ที่  3   
8) สุเหร่าบ้านตะโล๊ะเกี๊ยะ  หมู่ที่  4   
9) สุเหร่านูรุลอีมาน  หมู่ที่  4   
10) สุเหร่าบ้านลือมุ  หมู่ที่  5   
11)  สุเหร่าบ้านเปี๊ยะใน  หมู่ที ่ 6 
12)  สุเหร่านูรุลฮีดายะฮ. (ปาโจ)  หมู่ที ่ 6  
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2.3.3  การสาธารณสุข 
ต าบลบือมัง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบือมัง จ านวน  1 แห่ง  ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบือมัง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ต าบลบือมัง  มีเจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบือมัง  จ านวน  6  คน  และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)  ประจ าหมู่บ้าน  
จ านวน  6  แห่ง  โดยมี อสม.  ประจ าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10  คน 
 

2.3.4  สาธารณูปโภค 
ป๎จจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของต าบลบือมัง มีสถานบริการสาธารณะให้บริการแก่ 

ประชาชน  ได้แก่ 
-   ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  มีจ านวน  5  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1,2,3,4 และ 6 
-   หอกระจายข่าว มีอยู่ในหมู่บ้านซึ่งเป็นของ อบต.จ านวน 6 แห่ง  ขององค์กรใน 
    หมู่บ้าน จ านวน 5 แห่ง  และหอกระจายข่าวระบบไร้สายของ อบต.   
    จ านวน  13 จุด  
-   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 
-   ศูนย์บริหารราชการประจ าต าบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปีแยะ จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
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2.4  ด้านเศรษฐกิจ 

แผนที่แสดงสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทั่วไป 
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2.4.1  การประกอบอาชีพ 
ประชากรต าบลบือมัง ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว  ได้แก่ การ 

เกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ 75  รองลงมาได้แก่อาชีพรับจ้างการเกษตร ประมาณร้อยละ 17  และ
ค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อยละ  8 

2.4.2  แรงงาน 
ในวัยแรงงานของต าบลบือมัง  ร้อยละ 80  เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม   

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน เป็นแรงงานในการท านา ท าสวนไม้ผล สวนยางพารา  ส่วนแรงงานที่
เหลือร้อยละ  20  เป็นแรงงานประเภทต่าง ๆ เช่น  รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ  เป็นต้น 

2.4.3  พาณิชยกรรม 
ภายในต าบลบือมัง มีร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  เนื่องจากร้านค้าขายของ 

ช าและสินค้าเบ็ดเตล็ดขนาดเล็ก ซ่ึงต้ังอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน  66  แห่ง ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ไม่สามารถซื้อได้ภายในต าบล  ตลอดจนอุปกรณ์การผลิตทางการเกษตรจะหาซื้อในเขตอ าเภอรามัน
และตัวจังหวัดยะลา  ส าหรับการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่ ยางพารา  จะ
มีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อ 
                    2.4.4  อุตสาหกรรม 

ภายในต าบลบือมัง  ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่  โรงสีข้าว  จ านวน  2  แห่ง 

2.4.5  การท่องเที่ยว 
ต าบลบือมัง  เป็นต าบลขนาดเล็กมีเทือกเขาล้อมรอบมีสถานที่ท่องเที่ยวในต าบล 

ได้แก่ น้ าตกตะวันรัศม ี  น้ าตกฉัตรมงคล 2  น้ าตกตะวันทอแสง น้ าตกเปาะแอรอ   บึงบูเก๊ะตือบู 
ปรากฏตามภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ 
  2.4.6  จ านวนประชากรที่จดทะเบียนคนจนตามนโยบายของรัฐบาล 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนคน 

1 บ้านตะโละเลาะ 66 100 
2 บ้านบือมัง 139 218 
3 บ้านดูซงตาวา 77 102 
4 บ้านมาแฮ 83 108 
5 บ้านปงตา 65 89 
6 บ้านปีแยะ 74 96 

รวม 505 713 
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2.5  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนที่แสดงภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2.5.1  การไฟฟ้า 
ไฟฟูาเป็นป๎จจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขณะนี้ประชาชนใน 

ต าบลบือมัง  มีไฟฟูาใช้ประมาณ  99.99 %  เหลือครัวเรือนประมาณ 0.01 % ที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้
เนื่องจากเป็นบ้านที่ก าลังก่อสร้างใหม่และแยกบ้านในสถานที่ห่างไกลจากชุมชน 

2.5.2  การประปา 
การระบบประปาหมู่บ้านมีจ านวน  6  แห่ง ซึ่งแยกเป็นระบบประปาภูเขา  5  แห่ง  

ใช้ในหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 6  ส่วนหมู่ที่ 5 นั้นใช้ประปาหมู่บ้านสูบน้ าบ่อบาดาล มีจ านวนครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปาประมาณ  412  ครัวเรือน   

2.5.3  การสื่อสาร 
การบริการด้านการสื่อสารภายในต าบลบือมัง  มีการบริการด้านไปรษณีย์โทรเลข 

โดยมีพนักงานไปรษณีย์อ าเภอรามันเป็นผู้ส่งจดหมาย  และป๎จจุบันมีโทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  8  
แห่ง  และบริการโทรศัพท์มือถือใช้ได้เพียงบางระบบในบางพ้ืนที่เท่านั้น 

2.5.4  การคมนาคม 
การคมนาคมของต าบลบือมัง มีเส้นทางลาดยาง จ านวน  5  สาย การคมนาคมทางบก
ดังนี้  
-  สายบ้านโกตาบารู - ท่าเรือ 
-  สายบ้านปงตา - บ้านบือมัง 
-  สายบ้านปงตา - บ้านบือมัง (หน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบือมัง) 
-  สายบ้านตะโล๊ะเกี๊ยะ - บ้านเฆ๊าะ 
-  สายบ้านตะโล๊ะเกี๊ยะ - บ้านมาแฮ 
2.5.5  แหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติของต าบลบือมัง  มีแหล่งน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เพ่ือ 

อุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร  มีดังนี้ 
1)   ล าธารหม๊ะ  อยู่ในหมู่ที่ 1 ต้นน้ าอยู่ในเทือกเขากาลอ ไหลเข้าหมู่ท่ี 1  
      ใช้ประโยชน์แหล่งน้ านี้เพ่ือการท านาเล็กน้อยและเพ่ืออุปโภค 
2)   ล าห้วยบาลางิ  อยู่ในหมู่ที่ 2 ล าห้วยต่อจากล าธารหม๊ะ มีการสร้างฝายขนาดเล็กไว้ 
      และล าห้วยบาลางินี้มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูกและการท านาประมาณ 200 ไร่ 
3)   ล าห้วยบิโล๊ะ อยู่ในหมู่ที่ 3 ทอดตามความยาวของหมู่บ้าน ล าห้วยนี้มีประโยชน์ต่อการท า

นา 
      ประมาณ 150 ไร่ 
4)   ล าห้วยตะโล๊ะเกี๊ยะ อยู่ในหมู่ที่ 4  ในห้วยมีฝายขนาดเล็กอยู่ 1 แห่ง ล าห้วยแห่งนี้มี 
      ประโยชน์ต่อการท านาในพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ 
5)   บึงตาเนาบือเราะ อยู่ในหมู่ที่ 5 ราษฎรจะใช้แหล่งน้ านี้เพ่ือจับปลาไว้บริโภค 
6)   บึงวอจิ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านมาแฮ องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง  ได้พัฒนาขุดแต่งให้ 
      เป็นสระมาตรฐาน เป็นแหล่งเก็บกักน้ าใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5  มีพ้ืนที่ 
      การใช้ประโยชน์ประมาณ 400 ไร่ 
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2.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนที่แสดงสภาพการใช้ที่ดิน 
 
  ในเขตต าบลบือมัง มีสภาพแวดล้อมแบบชนบททั่วไปที่ยังไม่มีผลกระทบจากมลพิษ
ต่างๆสภาพความเป็นอยู่และที่พักอาศัย สภาพถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านยังมีสภาพเป็นลูกรัง ท าให้
การดูแลรักษาความสะอาดท าได้ยาก มักก่อให้เกิดป๎ญหาเรื่องฝุุนละออง และโคลนรบกวนชุมชนในช่วง
ฤดูฝนจึงควรปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีข้ึน 
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2.7  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง 
2.7.1 บุคลากร  มีจ านวน  21  คน 

-  ส านักปลัด            13 คน 
-  ส่วนการคลัง   6 คน   
-  ส่วนโยธา   1 คน 

2.7.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
-  ประถมศึกษา   - คน 
-  มัธยมศึกษา                    1  คน 
-  อนุปริญญา   3 คน 
-  ปริญญาตรี           12 คน 
-  ปริญญาโท   4 คน 

2.7.3  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง  ได้ก าหนดส่วนราชการออกเป็น  4  ส่วน  ดังต่อไปนี้ 

1)  งานบริหารทั่วไป  งานนโยบายและแผน     อยู่ในส านักปลัด 
2)  งานการเงิน  งานบัญชี  งานทะเบียนและทรัพย์สิน    อยู่ในส่วนการคลัง 
3)  งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมงาน  งานผังเมือง    อยู่ในส่วนโยธา 
4)  งานการศึกษา  งานศาสนาและวัฒนธรรม     อยู่ในส่วนการศึกษา 

2.7.4  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง  งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2555 
 (ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน  2555) 

-  รายได้ที่  อบต.  จัดเก็บเอง  402,473.15    บาท 
-  รายได้ท่ีได้รับการจัดสรร         9,944,444.24    บาท 
-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        10,641,974.00    บาท 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          6,395,208.00    บาท 
-  เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ            -   บาท 
  รวมทั้งสิ้น             27,384,099.39    บาท 
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โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง   

 

 อบต.  

   

สภา อบต.  นายก อบต. 

   

 เลขานุการนายก อบต.  1  คน  

   

  รองนายก อบต. 2  คน 

สมาชิกสภา อบต.  
หมู่บ้านละ  2  คน 

  

 ปลัด อบต. 

   

  ส่วนต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง 

 อบต.  

   

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภา อบต. 

ฝ่ายบริหาร 
นายก อบต. 

 

  ประธานสภา อบต.  1  คน 
  รองประธานสภา อบต.  1  คน 
  เลขานุการสภา อบต.  1  คน 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ละ  2  คน 

  นายก อบต.  1  คน 
  รองนายก อบต.  2  คน 
  เลขานุการนายก อบต.  1 คน 

   

ประชาชนในเขต อบต. 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีสว่นร่วม

ด าเนินการ 

 พนักงานส่วนต าบล 
ฝ่ายราชการประจ า 

  ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  ประชาชนทั่วไปของทุกหมู่บ้านใน 
      เขต อบต 
  กลุ่มองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ใน 
      เขต อบต. 

 
 

  พนักงานส่วนต าบล 
          -  ปลัด อบต. 
          -  หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้น 
          -  พนักงานส่วนต าบลประจ าส่วน  
             ต่าง ๆ 
  ลูกจ้าง อบต. 

 

 
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง   ประกอบด้วย 

 

1. นายอาหะมะ         ลามอสีเตาะ นายก อบต. 
2. นายมาหามะสาลี    ยาหะแม รองนายก อบต. คนที่ 1 
3. นายตอเล๊ะ           เซ็งด ี รองนายก อบต. คนที่ 2 
4. นายมะซาเหะ       ยาหะแม เลขานุการนายก อบต.  
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สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง  ประกอบด้วย 
 

1.  นายอาหามะ        จะบากา ประธานสภา อบต. /  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
2.  นายอาซิ             ดอคอแย รองประธานสภา อบต. /  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 
3.  นายดอรอนิง        ตาเฮ เลขานุการสภา / สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
4.  นายลุกมัน           สะมะแต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่1 
5.  นายสูลคิพลี         ยาหะแม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
6.  นายมะ               กอเซ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่2 
7.  นายรุสนี             ดาวาลี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่2 
8.  นายอับดุลเลาะ     ซิมะกาเร็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 
9.  นายนิเฮง            สาล า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่3 
10.นายอับดุลตอเละ   มะซูเปะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 
11.นายยูโซ๊ะ            เซ็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 
12.นายมะดาโอะ      หะยีละไม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่6 

 

เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง 
ตารางเปรียบเทียบรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 
 

รายการ 
รายได้  (บาท) หมาย

เหตุ ปี 2554  ปี 2555 
รายได้ทั้งสิ้น 17,387,139.00  20,988,891.39  

ก. รายได้ภาษีอากร 8,944,390.23 9,979,824.14  
     1. หมวดภาษีอากร 46,651.60 35,379.90  
1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 9,406.50 10,289.80  
1.2  ภาษีบ ารุงท้องที ่ 37,245.10 25,090.10  
1.3  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 4,536,279.34 5,535,357.60  
1.4  ภาษรีมลูค่าเพิ่ม 1 ใน 9 1,468,658.15 1,794,406.76  
1.5  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 10,114.46 16,979.43  
1.6  ภาษีสรุา 804,593.30 895,558.13  
1.7  ภาษีสรรพสามิต 1,938,436.70 1,609,487.76  
1.8  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนยีมปุาไม ้ - -  
1.9  ค่าภาคหลวงแร ่ 48,474.84 26,683.74  
1.10 ค่าภาคปโิตรเลียม 43,980.24 65,337.82  
1.11 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและ 
        นิติ กรรมที่ดิน 

550.00 633.00  

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 162,510.37 367,093.25  
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       80.00 220.00  
      1.1 ค่าปรับการผดิสญัญา - -  
      1.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์ 80.00 220.00  
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 155,030.37 366,373.25  
     2.1  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 155,030.37 366,373.25  
    

รายการ รายได้  (บาท) หมาย
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ปี 2554  ปี 2555 เหตุ 
3. หมวดรายเบ็ดเตล็ด 7,400.00 500.00  
   3.1 ค่าขายแบบแปลน 7,000.00 -  
   3.2 เงินส ารองรายรับปีงบ ประมาณ พ.ศ.2555  - -  
   3.3 ค่าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 400.00 500.00  
ค. เงินอุดหนุน 8,326,890.00 10,641,974.00  
   เงินอุดหนุนทั่วไป 8,326,890.00 10,641,974.00  
 
ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 

รายการ 
รายได้  (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2554  ปี 2555 

ด้านบริหารทั่วไป    
-  แผนงานบริหารทั่วไป 6,616,780.26 6,758,933.04  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน - -  
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
- แผนงานการศึกษา 3,850,441.50 3,660,174.91  
- แผนงานสาธารณสุข 24,120.00 13,900.00  
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - -  
- แผนงานเคหะและชุมชน 1,287,776.00 1,476,326.03  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-  แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

- 
30,700.00 

1,776,300.00 
16,000.00 

 

- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 961,204.00 616,346.00  
ด้านการเศรษฐกิจ    
- แผนงานการเกษตร 3,150.00 10,100.00  
ด้านการด าเนินงานอื่น    
- แผนงานงบกลาง 419,542.00 352,800.00  
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ส่วนที่ 3 
สภาพปัญหา /ศักยภาพ /ความต้องการ และผลการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
 

1. สภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่พบในปัจจุบัน 
 การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของเด็กและเยาวชนอันเป็นเปูาหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็น
ผลจากการบริการของรัฐและความต้องการของเด็กและเยาวชนจากการรับฟ๎งความคิดเห็นจากเด็กและ
เยาวชนโดยตรง รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อค่านิยม ความเชื่อ และ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สภาพป๎ญหาที่เด็กและเยาวชนก าลังเผชิญและควรได้รับการแก้ไขได้แก่ 
เรื่องสุขภาพ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม การศึกษา ป๎ญหาสื่อโฆษณา การประกอบอาชีพ ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของรัฐ การช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ตลอดจนความต้องการของเด็ก
และเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปป๎ญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ดังนี้ 
 

กลุ่มเด็กอายุ0 – 5 ปี 
 

สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. เด็กได้รับนมแม่
น้อยกว่า 6 เดือน 

 

-โครงการรณรงค์เลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

 

แม่ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
และคุณค่าการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ 

จ านวนเด็กที่เลี้ยง
ด้วยนมแม่เพ่ิมข้ึน 

 

ปี 2557-2559 

2. พ่อแม่มือใหม่
ขาดความรู้และการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนการมีบุตร 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่พ่อแม่ 
ที่ต้องการมีบุตร 

พ่อแม่มีการเตรียม 
ความพร้อมก่อน
การมีบุตร 

 

จ านวนพ่อแม่ 
ที่มีการเตรียมความ
พร้อมและฝาก
ครรภ์เพ่ิมมากข้ึน 

ปี 2557-2559 

3. การจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ยังไม่เหมาะสมกับ 
พัฒนาการของเด็ก 

 

-พัฒนาความรู้การ 
ดูแลและส่งเสริม 
พัฒนาการแก่บุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 
-บริหารจัดการศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กให้มี 
ความพร้อมในการ 
ให้บริการแก่เด็ก 
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยได้รับ
การดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่
ร้อยละ 95 มี
พัฒนากาเหมาะสม
กับวัย 

ปี 2557-2559 
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สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
4. เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ป๎ญหาด้านสุขภาพ
ฟ๎น 

 

-โครงการรณรงค์ลด 
การกินลูกอม และ 
ส่งเสริมการกินผลไม้ 
แทนขนมหวาน 
-โครงการอบรมให้ 
ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
เด็กในการดูแลและ 
ส่งเสริมสุขภาพฟ๎น
ของเด็ก 

ผู้ปกครองมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ฟ๎นของบุตรหลาน 
เด็กมีสุขภาพฟ๎นที่ดี 

 

จ านวนเด็กที่มี
ป๎ญหาฟ๎นผุลดลง 

ปี 2557-2559 

 
กลุ่มเด็กอายุ6 – 12 ปี 

 
สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
1. เด็กมีป๎ญหา
สุขภาพร่างกาย
เจริญเติบโตไม่ 
เหมาะสมกับวัย 
 

-ส่งเสริมให้เด็กได้ดื่ม 
นมเสริมสร้างสุขภาพ 
เหมาะสมกับวัย 
-ส่งเสริมให้เด็กใน
พ้ืนที่ได้รับประทาน 
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดู
บุตรและส่งเสริมด้าน 
โภชนาการที่ถูกต้อง
แก่บุตรหลาน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
ได้ดื่มนมและ
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและใน
โรงเรียนได้ดื่มนม
และรับประทาน 
อาหารกลางวันครบ      

100 เปอร์เซ็นต์ 

ปี 2557-2559 

2. เด็กได้รับ
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง
และเต็มที่เนื่องจาก
ผู้ปกครองมีฐานะ
ยากจนขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียน 

-โครงการช่วยเหลือ 
เด็กด้อยโอกาสในด้าน 
การศึกษา 

 

เด็กด้อยโอกาสใน
พ้ืนที่ได้รับการ 
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

จ านวนเด็กนักเรียน
ที่จบการศึกษาภาค 
บังคับมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

ปี 2557-2559 
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สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

3. โรงเรียนขาดสื่อ 
อุปกรณ์การเรียน
การสอนและแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับเด็ก 

 

-โครงการสนับสนุนสื่อ 
และอุปกรณ์การเรียน 
การสอนส าหรับเด็กใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน 
-โครงการพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ในชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนมีสื่อ
และอุปกรณ์ในการ
จัดการศึกษาที่
เหมาะสมและ
เพียงพอกับจ านวน 
เด็ก 

เด็กในพ้ืนที่ได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
การเรียนมากขึ้น 

ปี 2557-2559 

4. เด็กใช้เวลาว่าง
ไปในทิศทางที่ไม่
ถูกต้องและไม่เกิด
ประโยชน์ เช่น 
การเล่นเกมส์ 

 

-จัดกิจกรรมด้านกีฬา 
และนันทนาการ 
ส าหรับเด็ก 
-จัดหาพื้นทีสร้าง 
สรรค์เพ่ือให้เด็กใน
พ้ืนที่ได้ท ากิจกรรม
ต่างๆ ในเวลาว่าง 
-สอนวิธีการใช้สื่อใน 
ทิศทางที่เกิด
ประโยชน์ 

-เด็กได้ท ากิจกรรม
ที ่
สร้างสรรค์ในช่วง
เวลาว่าง 
-ป๎ญหาเด็กติดเกมส์
ในพ้ืนที่ลดลง 
จ านวนเด็กติดเกมส์ 
ในพ้ืนที่ลดลง 

 

จ านวนเด็กที่หันมา
ให้ความสนใจใน
การเล่นกีฬาและท า
กิจรรมอ่ืนๆ ที่
สร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 

ปี 2557-2559 

5. เด็กขาดระเบียบ 
วินัย ความรับผิด 
ชอบและความมี
น้ าใจต่อผู้อ่ืน 
 

 

-จัดกิจกรรมปลูกฝ๎ง 
คุณธรรมจริยธรรม 

 

เด็กมีจิตส านึกและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง 
ครอบครัว และ
สังคม 

 

จ านวนเด็กมี
พฤติกรรมที่ดี มี
ความรับผิดชอบ 
และรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
เพ่ิมข้ึน 

ปี 2557-2559 

 
กลุ่มเด็กอายุ 13 – 18 ปี 

 
สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
1. ป๎ญหาเด็กติดเกมส ์
คอมพิวเตอร ์
จ านวนเด็กตดิเกมส ์
ในพื้นที่ลดลง 
 

-จัดกิจกรรมด้านกีฬา 
และนันทนาการ 
ส าหรับเด็ก 
-จัดหาพื้นที่สร้างสรรค ์
เพื่อให้เด็กในพ้ืนท่ีได ้
ท ากิจกรรมต่างๆ ใน 
เวลาว่าง 
-สอนวิธีการใช้สื่อใน 
ทิศทางที่เกิดประโยชน์ 

-เด็กได้ท ากิจกรรมท่ี 
สร้างสรรค์ในช่วงเวลา 
ว่าง 
-ป๎ญหาเด็กติดเกมส์ใน 
พื้นที่ลดลง 

 

-จ านวนเด็กท่ีหันมาให ้
ความสนใจในการเล่น 
กีฬาและท ากิจรรม 
อื่นๆ ที่สร้างสรรค ์
เพิ่มขึ้น 
-มีพื้นท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กเพิม่มาก
ขึ้น 

ปี 2557-2559 
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สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

2. เด็กติดสื่อ และมี 
ค่านิยมท่ีไม่เหมาะ 
สม เช่น สื่อลามก
อนาจาร รถมอเตอร์
ไซด์ มือถือวัตถุนิยม 

 

-กิจกรรมปลูกฝ๎งและ 
เสริมสร้างค่านิยมที่ 
ถูกต้องให้แก่เด็ก 
เยาวชน โดยผ่าน 
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
เช่น กิจกรรมเข้าค่าย 
เยาวชนรู้เท่าทัน 
เทคโนโลยีกิจกรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ 
สังคม 

เด็ก เยาวชน 
สามารถใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์และเป็น 
ไปในทิศทางที่
ถูกต้อง 
 

เด็ก เยาวชน ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีใน
ทิศทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

ปี 2557-2559 

3. เด็กวัยรุ่นมักมี 
เพศสัมพันธ์เปลี่ยนคู่ 
นอน และมี
ครอบครัว 
ก่อนวัยอันควร 
 

 

-โครงการอบรมให้ 
ความรู้เรื่องเพศศึกษา 
ความรู้เรื่องเอดส์ 
บทบาทหน้าที่ของเด็ก 
และเยาวชน 

เด็ก เยาวชน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวัย
ตนเอง วางตัว 
ได้อย่างเหมาะสม 
รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
ควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของ
ตนเองได้ 

ป๎ญหาและจ านวน
เด็กเยาวชนที่มี
เพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนลดลง 

ปี 2557-2559 

4. ป๎ญหาเด็กวัยรุ่น 
สูบบุหรี่ก่อนวัยอัน
ควรและเที่ยวใน
เวลากลางคืน 
 

 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ 
ความรู้เรื่องโทษและ 
พิษภัยของบุหรี่ 
-ส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
ให้มีส่วนร่วมกับชุมชน 
ในการท ากิจกรรม 
ต่างๆ ของชุมชน 
-ส่งเสริมการใช้เวลา 
ว่างในการท ากิจกรรม 
และเล่นกีฬา 

เด็กวัยรุ่นเห็นถึง
โทษของบุหรี่ และ
หันมาท ากิจกรรม 
ที่สร้างสรรค์แทน 
 

ป๎ญหาและจ านวน
เด็กเยาวชนที่สูบ
บุหรี่ และเที่ยว 
กลางคืนลดลง 

ปี 2557-2559 
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สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

5. แก็งค์ซ่ิงมอเตอร์
ไซด์ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบน 
ท้องถนน 

 

-โครงการอบรมให้ 
ความรู้เรื่องวินัย
จราจรบนท้องถนน 
-ประสานความร่วมมือ 
กับผู้ปกครอง และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เฝูาระวัง แลสอดส่อง 
ดูแลพฤติกรรมของ
เด็กเยาวชนในพื้นท่ี 

เด็กและเยาวชน
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 
 

จ านวนอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนในพ้ืนที่
ลดลง 

ปี 2557-2559 

6. เด็กก่อเหตุ
ทะเลาะ วิวาท 
 

จัดกิจกรรมที่เป็นการ 
เชื่อมความสามัคคี
และให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกันของ
เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ เช่นลานกีฬา
เพ่ือสุขภาพ 

เดก็และเยาวชนใน 
พ้ืนที่มีความรักและ 
ความสามัคคี
ระหว่างกัน 
 

การทะเลาะวิวาท
ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีมี
จ านวนลดลง 

ปี 2557-2559 

 
กลุ่มเด็กอายุ 18 – 25 ปี 

 
สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
1. เยาวชนก่อเหตุ 
ทะเลาะวิวาท 
 

-จัดกิจกรรมที่เปน็การ
เชื่อมความสามัคคี
และให้เด็กได้ท า
กิจกรรมร่วมกันของ
เยาวชนในพื้นท่ี เช่น 
ลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ลานดนตรี 

เยาวชนในพื้นท่ีมี
ความรักและความ
สามัคคีระหว่างกัน 

 

การทะเลาะวิวาท
ของเยาวชนในพ้ืนที่
มีจ านวนลดลง 

ปี 2557-2559 

2. ป๎ญหาการติด
บุหรี่ และสิ่งเสพติด 
 

-จัดกิจกรรมรณรงค ์
ความรู้เรื่องโทษ 
ของบุหรี่ และสิ่งเสพตดิ 
-ส่งเสรมิเด็ก เยาวชน 
ให้มีส่วนร่วมกับชุมชน 
ในการท ากิจกรรม 
ต่างๆ ของชุมชน 
-ส่งเสรมิการใช้เวลา 
ว่างในการท ากิจกรรม 
และเล่นกีฬา 

-เด็กวัยรุ่นเห็นถึง
โทษของบุหรี่  
และสิ่งเสพติด 
-เด็กวัยรุ่นหันมาท า 
กิจกรรมที่สร้าง 
สรรค์แทน 

 

ป๎ญหาและจ านวน
เด็กเยาวชนที่สูบ
บุหรี่ และ เสพสิ่ง
เสพติดลดลง 

ปี 2557-2559 
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สภาพปัญหา  แนวทางแก้ไข เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4. เยาวชนขาด
ความมั่นใจและไม่
กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง และขาด
การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับชุมชน 
 

 

-จัดโครงการอบรม 
ค่ายแกนน าเยาวชน 
เพ่ือท าความเข้าใจ
และสร้างแรงจูงใจให้ 
เยาวชนรู้จักบทบาท 
หน้าที่ของตนเองและ 
กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
-ส่งเสริมให้เยาวชนใน 
พ้ืนที่มีโอกาสท า 
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ 
ชุมชน 
-เปิดโอกาสให้เยาวชน 
ได้ร่วมแสดงความ 
คิดเห็นในด้านต่างๆ 
รว่มกับผู้น าชุมชน 

-เยาวชนเข้าใจ 
บทบาทของตนเอง 
มีความม่ันใจ และ
กล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม 
-เยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาชุมชน 
 

เยาวชนมีบทบาท
ในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วน
ร่วมกับชุมชนใน
การพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และ 
สังคมเพ่ิมมากข้ึน 

ปี 2557-2559 

5. เยาวชนในพื้นท่ี 
เรียนไม่จบ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและออก 
จากระบบการศึกษา 
ก่อนวัย 
 
 

-ชี้แจงและให้ความรู้
แก่เด็ก เยาวชน และ 
ผู้ปกครอง ให้เห็นถึง 
ความส าคัญของ 
การศึกษา 
 

เด็กท่ีจบการศึกษา 
ม.3ได้เรียนต่อใน
สายอาชีพหรือ
มัธยมศึกษา 
ตอนปลายเพื่อจะ
ได้มีโอกาสเข้า
ศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นและมีความรู้
เพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพได้ 

สถิติเด็กท่ีมีโอกาส 
ศึกษาต่อในระดับ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลายและในระดับ
ที่สูงเพ่ิมขึ้น 

ปี 2557-2559 

6. เยาวชนขาด
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ 
ไม่มีรายได้ประจ า 
เกิดการว่างงาน 
 
 

-จัดอบรมให้ความรู้ 
และเสริมสร้างทักษะ 
ในการประกอบอาชีพ 
เสริมให้เป็นไปตาม 
ความต้องการของเด็ก 
และเยาวชน เช่น งาน 
ช่าง งานฝีมือ การ 
ประกอบอาหาร 

เยาวชนมีความรู้
และทักษะในการ
ประกอบอาชีพและ
เป็นที่ต้องการของ 
ตลาดแรงงาน 
 

ป๎ญหาการว่างงาน
ของเยาวชนลดลง 

ปี 2557-2559 
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2. ผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม่ช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง
ยังได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  โดยรูปแบบของการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของการส่งเสริมและสนับสนุนป๎จจัยในการพัฒนาการศึกษาทั้งของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบือมังได้ให้การสนับสนุนโดยการท า
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน การสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการและกีฬา อาทิ 
เช่น การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา การก่อสร้างลานกีฬา กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาใน
ระดับต่างๆ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน การจัดค่ายผู้น าเยาวชน ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้รับความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีในระดับที่น่าพอใจ 
 

3. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ศักยภาพคือเทคนิค SWOT Analysis 
 ปัจจัยภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสามารถน ามาจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตาม
แนวทางการพัฒนาที่วางไว้ 
 ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูล
หรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา 
 อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้
เกิดความเสียหายหรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
 ปัจจัยภายในพื้นที่ 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง 
 -  คณะผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีให้มีความพร้อมในทุกๆ 
ด้าน 
 -  ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอป๎ญหาความ
ต้องการอย่างเต็มที่ 
 -  ผู้น าชุมชนให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
 -  หน่วยงานมีงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเด็กและเยาวชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 -  บุคลากรของหน่วยงานมีการตื่นตัวที่จะด าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 -  ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ตลอดถึงมีโรงเรียนขยายโอกาส
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่ 
 -  รองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอย่างสะดวก 
 -  ในพ้ืนที่มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้ง
ถิ่นฐาน ประเพณี ภาษาศิลปกรรม ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ซ่ึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชนได ้
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 -  มีความรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถน าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และ
สร้างรายได้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน 
 -  ความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรของท้องถิ่นกับปริมาณงานและภารกิจของที่ได้รับการถ่ายโอน
จากส่วนกลางท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายหรือลดลง 
 -  ขาดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการด าเนินงานส่งเสริมกิจการของเด็กและเยาวชน 
 -  ประชากรที่เข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับที่เหมาะสม ขาดความรู้ด้าน
วิชาชีพ ขาดความเข้าใจและจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งผลต่อความร่วมมือ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 -  วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความช านาญ ตามท่ีตลาดแรงงานต้องการจึงไม่สามารถพัฒนา
อาชีพและสร้างรายได้ 
 -  เด็ก เยาวชน และประชาชนมีป๎ญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ติดยา
เสพติด ขาดการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งจะ
ก่อให้เกิดโรค AIDS ป๎ญหาความเครียดและสุขภาพจิตเนื่องจากป๎จจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

 ปัจจัยภายนอกพ้ืนที่ 
 การวิเคราะห์โอกาส 
 -  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินมาตรา 77 (3) รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเอง
และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาตรา 272 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขป๎ญหาในพื้นที่ และมาตรา 274 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ 
ที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น ส่วนรวม 
 -  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท า
ให้องค๋การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนใน
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 -  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้าง
ความตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ปรับเปลี่ยนบริบท
การพัฒนาและ ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ โดยการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนา“ความรอบรู้”รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและ
ส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต 
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 -  นโยบายรัฐที่เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่
คุณธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ที่มุ่งจัดระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพ่ือ
สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจควบคู่การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ให้โอกาสแก่สังคมได้สร้างการเรียนรู้ 
และสามารถพ่ึงตนเองได้ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 
 -  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน ์
 -  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ทีพ่ร้อมจะให้ข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 
 -  หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสนใจในการเฝูาระวังเกี่ยวกับป๎ญหาเด็กและ
เยาวชน และมีการประสานความร่วมมือกันในการด าเนินการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 -  กระแสการพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 -  มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นกรอบที่ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
 ต าบลบือมังตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การ
ขนส่งยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จากภายนอก 
 ต าบลบือมังเป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีความเจริญมากนัก ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง   ท าให้มีเรื่องของธุรกิจผิดกฏหมาย และผลประโยชน์ทางการค้าเข้ามา
เป็นป๎จจัยแฝงในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ และมุ่งในทางการใช้ชีวิตแบบทุนนิยม
มากกว่าความพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมทางวัตถุให้แก่เด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่ 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาในอนาคต 
ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 
1 ป๎ญหาการว่างงานของวัยแรงงาน การ

ขาดเงินออมในครัวเรือน ใช้จ่ายในการ
ครองชีพประจ าวัน เช่น ค่าอาหาร ค่า
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 

1. คนว่างงานไม่ได้ประกอบอาชีพ 
2. ขาดความรู้ ทักษะ ความช านาญในวิชาชีพที่
ตลาดแรงงานรองรับ 
3. อาชีพที่ประกอบอยู่ในป๎จจุบันสร้างรายได้น้อยแต่
ค่าใช้จ่ายสูง 
4. ค่าครองชีพสูง รายได้น้อย และขาดการบริหาร
จัดการการเงินในครัวเรือนที่เหมาะสม 

2 เด็กและเยาวชนมีป๎ญหาด้านสุขภาพ
จากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ 
ยาเสพติด ขาดการออกก าลังกาย การ
บริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 
ป๎ญหาความเครียดและ 
สุขภาพจิต 

1. ขาดการดูแลรักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง 
2. ป๎จจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเป็น
สังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการครองชีพ 

3 ป๎ญหาเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ และการส่งเสริม
พัฒนาการเป็นไปตามวัย 

 

1. ผู้ปกครองเด็กไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เนื่องจาก
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้เลี้ยงชีพซึ่งจะต้องออกไป
ท างานในเวลาช่วงเช้าและกลับเข้าบ้านช่วงเวลาค่ า   
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่ต่อเนื่อง 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

4 ป๎ญหาเป็นพ้ืนที่เสี่ยงด้านการระบาด
ของยาเสพติด และสิ่งกฎหมาย 

1. เป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย  
จากตัวเมือง และประเทศเพ่ือนบ้าน 

5 ป๎ญหาคนอายุ 15-60ปี ตกเกณฑ์การ
อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่าง
ง่าย 

1. ขาดการศึกษาภาคบังคับ 
2. มีประชาชนบางกลุ่มไม่ได้รับการศึกษา 

6 เยาวชนขาดส านึกในการสืบทอดและ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ของท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
 

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในต่างพ้ืนที่ จึง
ปล่อยปละละเลยบุตรหลานให้อยู่บ้านตามล าพัง ขาด
การอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม 
2. ขาดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนในการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 

7 ป๎ญหาเด็ก เยาวชน และประชาชนขาด
การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ ชุมชน 
 

1. ไม่กล้าแสดงออก ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
จิตส านึกในบทบาทการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเข้าไม่
ถึงทุกครัวเรือน 
 

 
 
 



แผนพัฒนาสามปี 57                                                                                                                             อบต.บือมัง 

                                    

 
ส่วนที่  4 

วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา 

 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 

 “เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีความม่ันคงใน
การด ารงชีวิต” 
 

2. ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในระดับท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและครอบครัว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กในท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมให้มีแผนต าบลน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาเครือข่ายการท างานเพ่ือเด็ก 
 

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 1. บรรจุแผนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. สนับสนุนด้านวิชาการและการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักสามารถ
เป็นกลไกในการเฝูาระวังปกปูองคุ้มครองและพัฒนาเด็ก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม
ของคนในท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝ๎งจิตส านึกค่านิยม วัฒนธรรมตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สนับสนุนให้น าเสนอข้อมูลการวิจัยด้านเด็กต่อสังคม เพ่ือสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการปูองกันแก้ไขป๎ญหาและกระบวนการพัฒนาเด็ก 
 4. สร้างสิ่งจูงใจแก่หน่วยงานทุกภาคส่วนในการสร้างและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
ร่วมกันพัฒนาเด็ก 
 5. จัดให้มีกลไกเฝูาระวังและตรวจสอบแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน 
 6. เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมการปลูกฝ๎งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างทักษะชีวิตที่
ถูกต้อง และสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นให้กับเด็กและครอบครัว 
 7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้เป็นที่พ่ึงของเด็ก 
 8. จัดท าระเบียบชุมชนเพื่อขจัดพื้นที่เสี่ยงส าหรับเด็กและเยาวชน 
 9. จัดให้มีพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กเพ่ือให้เด็กได้มีพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 10. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลายและเปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมแสดงออก เผยแพร่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันตามกลุ่มอายุอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 11. สร้างโอกาสและทางเลือกส าหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน ในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างป๎จจัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย สง่เสริมให้สถานศึกษาและบุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
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 12. ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นให้มีการจัดท าแผนต าบลน่าอยู่
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 13. มีการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ และพัฒนาการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 14. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาร่วมกันจัดท าศูนย์การเรียนรู้
แก่เด็กและเยาวชน 
 15. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
 16. ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู เผยแพร่ 
และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น 
 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง 
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ที่จะด าเนินการในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก ดังนี้ 
 1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านการสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างที่ถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
 3. เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีแหล่งความรู้ที่
ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
 4. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 6. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐาน 
 7. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ 
 8. ประชาชนมีงานท า มีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
 9. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 10. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด 
 12. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิด
การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
 13. การบริหารด้านการเงิน – การคลัง และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล มี
ประสิทธิภาพ 
 14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 15. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล 
 16. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
 17. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาอย่างยั่งยืน 
 18. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 19. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
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4. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 58 / 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2546   เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานตามอ านาจ
หน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ดังนี้ 

 

(1)  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์  
- แก้ไขป๎ญหาการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร 
- ปูองกันและ แก้ไขป๎ญหาน้ าท่วม   
- จัดให้มีระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ในชุมชน 
- ให้มีน้ าใช้ทางการเกษตร 
- แก้ไขป๎ญหาราษฎรไม่มีไฟฟูาใช้ หรือมีแต่ยังไม่ถูกต้องและป๎ญหาแสงสว่าง  บริเวณท่ี

อันตราย และเสี่ยงภัย ในชุมชน 
- ให้มีการบริการสาธารณูปการด้านต่างๆ 
- ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางศาสนาประจ าต าบล 
- ก่อสร้างอาคารที่ท าการ อบต.แห่งใหม่  
วิธีด าเนินการ 
- ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยาง สายที่มีความเดือดร้อน  และจ าเป็นให้ได้มาตรฐาน 
- ซ่อมแซมถนนที่ความเสื่อมโทรมและเสียหาย จากภัยธรรมชาติ 
- บุกเบิกถนน เพื่อการสัญจร และขนส่งผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของราษฎรให้

เพียงพอ 
- ขุดคูระบายน้ า  และขุดลอกคูน้ าที่มีความตื้นเขิน 
- ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟูา กับกลุ่มบ้าน ที่การไฟฟูา ยังไม่ทั่วถึง 
- ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ  บริเวณชุมชน  และจุดล่อแหลม 
- ศึกษาระบบการวางผังเมือง เพ่ือวางผังเมือง อบต.บือมัง 
- ขยายเขตการ ติดตั้งระบบการกระจายเสียงให้ทั่วถึง 
 

(2)  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์  
- ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย 
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน   
- ส่งเสริมให้มีตลาดประจ าหมู่บ้านและต าบล 
- พัฒนาทางด้านวิชาการและยกระดับฝีมือแรงงานในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในชุมชน 
- แก้ไขและลดป๎ญหาการว่างงาน 
วิธีด าเนินการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีความพร้อม  และส่วนราชการ ตามความเหมาะสม 
- สนับสนุนเงินทุนการประกอบอาชีพ โดยด าเนินการตามแนวทางการโครงเป็นเงินทุน

หมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  ที่มีความเข้มแข็งแต่ยังขาดแคลนเงินทุน  
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- อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่กลุ่มอาชีพ ที่เสนอโครงการ เฉพาะกลุ่มที่มีความเป็นไปได้
สูง  และมีความสารถในการบริหารจัดการกลุ่มได้ดี  

- อุดหนุนงบประมาณ  ให้ส่วนราชการ ตามภารกิจ ทางด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ  ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ  และยกระดับฝีมือ แรงงานให้ดีขึ้น  
ตามความเหมาะสม 

- สนับสนุน ครุภัณฑ์ การประกอบอาชีพต่างๆ แก่ราษฎรโดยค านึงถึงความคุ้มค่าต่อผลที่
ได้รับ เป็นประเด็นหลัก 

 

(3)  นโยบายด้านคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค์  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมการศึกษา  แก่ยุวชน  เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
- ให้การสงเคราะห์ แก่คนพิการ  เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุอนาถา ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
- พัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
- เสริมสร้างสวัสดิการ นันทนาการ และการกีฬา 
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วิธีด าเนินการ 
- สนับสนุนการเรียนการสอน  ทั้งในระบบ  และนอกระบบ  
- ส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน และการสาธารณสุขชุมชน  
- พัฒนาทางวิชาการ และอ่ืนๆ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้น าต่างๆ   
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพ หรือป๎จจัย การครองชีพ  รวมถึงการฌาปณกิจ แก่คนพิการ  เด็ก

ก าพร้า ผู้สูงอายุอนาถา ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 
- จัดท าโครงการสร้างสวัสดิการ นันทนาการ  
- จัดให้มี สวนสาธารณะ ประจ าต าบล  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอ่ืน  
- ต่อเติมและปรับปรุง สนามกีฬาประจ าต าบล  
- จัดแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ  
- ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

(4)  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
วัตถุประสงค์  
- ส่งเสริมการสร้างความสามัคคี ความเข้าใจอันดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ให้ประชาชนรู้จักการรักษาความสงบในชุมชนตนเอง 
- เพ่ือปูองกัน และแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
- เพ่ือจัดระเบียบชุมชน  การรักษาความสะอาดในชุมชน 
- รณรงค์ให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินในการใช้ถนน  
วิธีด าเนินการ 
- จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน และต าบล   
- ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ในการด าเนินการงานพัสดุของ องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการประชาคม    
- ส่งเสริมประชาชนรู้จักการรักษาความสงบในชุมชนตนเอง 
- จัดอบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรม ในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
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- รณรงค์การจัดระเบียบทางสังคม การรักษาความสะอาดในต าบล 
- รณรงค์ให้รู้จักการขับขี่ปลอดภัย มีปูายรณรงค์ชัดเจน 
   

(5)  นโยบายด้านการบริหาร  การเมือง  การปกครอง  
วัตถุประสงค์  
- บริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมมาภิบาล 
- สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 
- ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบต. 
- ให้ฝุายบริหาร  ฝุายตรวจสอบ ฝุายราชการประจ า  มีการประสานงานที่ดี 
- พัฒนาสถานที่ อาคารที่ท าการ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติใน องค์การ

บริหารส่วนต าบลบือมัง  ทันสมัย และอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี  
วิธีด าเนินการ 
- การอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน  บุคลากร ขององค์การบริหารส่วน   
       ต าบลบือมัง 
- ส่งเสริมให้ฝุายบริหาร ฝุายตรวจสอบ ฝุายราชการประจ า ประสานงานที่ดี  
- ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  งานก่อสร้าง ซ่อมแซม  ต่อเติม  

ปรับปรุง สถานที่ อาคารที่ท าการ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง   

- ให้ความส าคัญกับผู้น าท้องถิ่น ผู้น าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้านในการวางนโยบายหรือ
พัฒนาต าบล 

  

(6)  นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์  
- สร้างจิตส านึก และตระหนักในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
- ปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงรักษาความสะอาดแหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ปลูกปุาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
วิธีด าเนินการ 
- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
- จัดให้มีระบบการด าเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และสถานที่ ก าจัดขยะตามความ

จ าเป็น  และความเหมาะสม  
- การรว่มมือของประชาชนในการปลูกปุา และการจัดหาพันธ์ไม้ยืนต้น โตเร็ว และไม้ที่

เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายต่างๆ  
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(7)  นโยบายด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์  
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร  เช่น ผู้น าทางศาสนา  ครูตาดีกา    
- ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของทางศาสนา 
- บ ารุง รักษา ศาสนสถาน  ให้อยู่ในสภาพดี และมีอย่างเพียงพอ 
- ส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีท่ีจะสูญหายไปจากสังคม 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม 
วิธีด าเนินการ 
- อบรม  สัมมนา ทางด้านวิชาการ และการศึกษาดูงานแก่ผู้น าทางศาสนาและ 
     ครูตาดีกา    
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศาสนา 
- จัดกิจกรรมทาศาสนา และประเพณีทางศาสนา  อย่างต่อเนื่อง 
- สนับสนุนวิชาการ และวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  เกี่ยวกับภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
- จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้แก่เยาวชน ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป 
 

(8)  นโยบายด้านการสาธารณสุขและการกีฬา 
- ส่งเสริมสถานที่ออกก าลังกายหรือสนามกีฬา 
- รณรงค์ปูองกันรักษาโรคติดต่อ โรคระบาดในต าบล 
วิธีด าเนินการ 
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน กีฬาตาดีกา โดยการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
- ตรวจโรคแก่ผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
 

(9)  นโยบายด้านการศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและ 
       สมาชิกสภา อบต. 
- ส่งเสริมโครงการอาคารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
- สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
วิธีด าเนินการ 
- ให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. 
- จัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียน 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียน 
 

 
************************** 
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ส่วนที่  5 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง    

ประจ าปีงบประมาณ  2557 - 2559 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

1 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เด็ก
พัฒนาเล็ก 

เพื่อให้เด็ก ๆ มพีื้นฐานและพัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ ได้อยา่งสมบูรณ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

ร้อยละ 80 ของเด็ก ๆ 
ทั้งหมดมีพื้นฐานและ

พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

ส่วนการศึกษาฯ 

2 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกหอ้งเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้

ประสบการณ์นอกห้องเรียน  และส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีต่อเด็ก 

กิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เด็กมีการพัฒนา
ประสบการณ์ได้เรียนรู้ท่อง

โลกกวา้งนอกหอ้งเรียน 
ส่วนการศึกษาฯ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
เพื่อเป็นการให้ความส าคัญและปลกูฝัง

จิตส านึกที่ดีแก่เด็กพร้อมส่งเสริมให้เด็กกล้า
แสดงออกในทางที่ดี 

สนับสนุนของขวัญของ
ราวัลให้แก่นกัเรียนและ
เยาวชนในต าบลบอืมัง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

เด็กจะได้รับความ
สนุกสนานมีจิตส านึกที่ด ีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่วนการศึกษาฯ 

4 
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อุดหนุนงบประมาณให้แก ่
รร.บ้านเจาะบือแม 

รร.บ้านบือมัง 
รร.บ้านมาแฮ 
รร.บ้านปงตา 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

การจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
ส่วนการศึกษาฯ 

5 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) อาหาร
กลางวัน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ด ี
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
400,000 
(กรม ฯ) 

400,000 
(กรม ฯ) 

400,000 
(กรม ฯ) 

นักเรียนมีโภชนาการทีด่ีขึ้น ส่วนการศึกษาฯ 

6 
โครงการสนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)อาหาร
กลางวัน(โรงเรยีน สพฐ.) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี 

รร.บ้านเจาะบือแม 
รร.บ้านบือมัง 
รร.บ้านมาแฮ 
รร.บ้านปงตา 

2,200,000 
(อบต.) 

2,200,000 
 (อบต.) 

2,200,000 
 (อบต.) 

นักเรียนมีโภชนาการทีด่ีขึ้น ส่วนการศึกษาฯ 

7 
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียน
ประถมศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

รร.บ้านเจาะบือแม 
รร.บ้านบือมัง 
รร.บ้านมาแฮ 
รร.บ้านปงตา 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

- 
โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

8 
โครงการงานมหกรรมการศึกษาการจัดการ
ท้องถิ่น 

เพื่อเผยแพร่ศักยภาพในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

เด็กนักเรียน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

โรงเรียนสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ส่วนการศึกษาฯ 

9 โครงการทุนการศึกยะลารักในหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสและผูย้ากจน 

ส่งเสริมทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ผู้ด้อยโอกาส 

33,000 
(อบต.) 

33,000 
(อบต.) 

33,000 
(อบต.) 

นักเรียน นักศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาส

เรียนหนังสือ 
ส่วนการศึกษาฯ 

10 
 
ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้อาคารมีความคงทนแข็งแรง จ านวน  1  หลัง 
50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความคงทนถาวร 

ส่วนโยธา 

11 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
มีอุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬาได้อยา่งเพียงพอ 

อุปกรณ์กีฬาได้แก่
ฟุตบอล วอลเลย์บอล 

ตะกร้อ เปตอง ฯ 
 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

ประชาชนทั้งได้ผ่อนคลาย
ด้วยการออกก าลังกายและ

เล่นกีฬา 
ส านักปลัด 

12 
เตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมแข่งขัน
ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

เพื่อให้ทีมนักกีฬามีความพร้อมเข้ารว่มการ
แข่งขันกีฬาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

จัดหายาบ ารุง อาหาร 
ฯลฯ ให้แก่ทีมนักกีฬา

ต าบลบือมัง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

ทีมนักกีฬามีความพร้อมเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

ส านักปลัด 

13 
สนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬา 
อปท.อ าเภอรามัน 

เพื่อให้เยาวชนในต าบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาไม่มั่วกับยาเสพ

ติด 

อุดหนุนเงินให้กับ อปท.ที่
เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาของอ าเภอ 
รามัน 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

เยาวชนได้ฝึกซ้อมกีฬาเป็น
กิจวัติประจ าวัน และได้

ห่างไกลยาเสพติด 
ส านักปลัด 

14 การแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ยุวชนในต าบลได้ใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาไม่มั่วกับยาเสพ

ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนโรงเรียนตาดีกา 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

ยุวชนได้ฝึกซ้อมกีฬาเป็นกจิ
วัติประจ าวัน และได้
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

15 
โครงการส่งเสริมการอ่านอัล-กุรอ่านระดับ 
ต าบล 

เพื่อให้ศาสนิกชนอ่านอัลกุรอา่นถูกต้องตาม
อักขระ 

มัสยิดในต าบลบือมัง 
100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

ศาสนิกชนอ่านอัลกุรอ่าน
ถูกตอ้งตามอักขระ 

ส านักปลัด 

16 
โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิถีชีวิต
มุสลมิ 

เพื่อให้เยาวชนในต าบลบือมังเข้าใจ
หลักการและสามารถปฏิบัติตามหลักการ

ศาสนา 
ฝึกอบรมให้แก่เยาวชน 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

เยาวชนในต าบลบอืมัง
เข้าใจหลักการและสามารถ
ปฏิบัติตามหลกัการศาสนา

ได้ 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

17 ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนตาดีกา เพื่อให้โรงเรียนตาดีกามีอาคารเรียนที่มัง่คง
ถาวร 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนตาดีกา 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

อาคารเรียนโรงเรียนตาดีกา
มีความมั่นคงถาวร 

ส านักปลัด 

18 
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บือมังคพัเพื่อ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชนในต าบลได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาไม่มั่วกับยาเสพ

ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาตา้น
ยาเสพติดบือมังคัพ 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

เยาวชนได้ฝึกซ้อมกีฬาเป็น 
กิจวัติประจ าวัน และ 
ได้ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

19 
โครงการรณรงค์และป้องกันแกไ้ขปัญหายา
เสพติดเชิงรุก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด 

ฝึกอบรมเยาวชนให้แก่
เยาวชน 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

เยาวชนได้รับความรู้และ
ตระหนักถึงพิษภยัของยา

เสพติด 
ส านักปลัด 

20 โครงการโรงเรยีนสีขาวปลอดสารเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน 

 
โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน 

ในต าบลบือมัง 
 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สามารถป้องกันและ
ปราบปรามการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 
ส านักปลัด 

21 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนจดัตั้ง/ฟื้นฟูผู้
ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสัปปะรด) 

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งฟื้นฟูผู้
ประสานงานยาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังกลุ่ม
เส่ียงและการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่  
คัดเลือกติดตามดูแลผู้ติดยาเสพติดใน

หมู่บ้าน 

 
จ านวนผู้ประสานหมู่บา้น

ละ25 คนจ านวน 6 
หมู่บ้านรวม 150 คน 

36,000 
(อบต./อื่นๆ) 

36,000 
(อบต./อื่นๆ) 

36,000 
(อบต./อื่นๆ) 

ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน
สนับสนุนและฟื้นฟูเฝ้าระวัง

กลุ่มเสี่ยง  และชกัชวน
ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที ่

ส านักปลัด 

22 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจใน
ระดับต าบลในการตั้งด่านตรวจตราและเฝ้า
ระวังพื้นที ่

1.เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อการเฝ้าระวังในพื้นที่ป้องกันการแพร่
ระบาด ลดพื้นที ่

 
จัดตั้งหน่วยเฉพาะกจิใน

ระดับต าบล 1 ชุด 
30,000 

(อบต./อื่นๆ) 
30,000 

(อบต./อื่นๆ) 
30,000 

(อบต./อื่นๆ) 

มีจุดเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน

พื้นที่ 
ส านักปลัด 

23 
โครงการบ าบดัฟื้นฟูโดยการน าผู้เสพ/ผูต้ิดยา
เสพติดเข้ารับการอบรมรักษาอย่าง 
สมัครใจ หรือกึ่งสมัครใจ 

1.เพื่อให้อบต.เป็นศูนย์ด าเนินการในการ
บ าบัดในลักษณะ 1 ท้องถิ่น1 ศูนย์บ าบดั 
2.เพื่ออบรมบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ

ติดให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

 
ผู้ติดยา/เสพยา หรือกลุ่ม
เส่ียง จ านวน 50  คน 

175,,000 
(อบต./อื่นๆ) 

175,,000 
(อบต./อื่นๆ) 

175,,000 
(อบต./อื่นๆ) 

อบต.บือมังเป็นศูนย์บ าบัด
อบรมและให้ความรูแ้ก่ผู้

เสพ/ผู้ติดยาหรือกลุ่มเสี่ยง 
ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีมา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2557 

(บาท) 
2558 
(บาท) 

2559 
(บาท) 

24 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนในต าบลได้มี

สถานที่ไว้เล่นกีฬาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 

ประชาชนและเยาวชนใน
ต าบลบือมัง 

1,000,000 
(อบต./อื่นๆ) 

1,000,000 
(อบต./อื่นๆ) 

1,000,000 
(อบต./อื่นๆ) 

ประชาชน  เยาวชนใน
ต าบลได้มีสถานที่ไว้เล่น

กีฬาใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพจะได้

ห่างไกลจากยาเสพติด 

ส านักปลัด 
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ส่วนที่  6 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ 

 
 
 1. การติดตามประเมินผลของตนเอง อปท./  คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนก าหนด
วิธีการติดตามและการประเมินผล โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
และผลการด าเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 2. การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอก โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3.1.      การสรุปสถานการณ์พัฒนา ( อาจเป็นการวิเคราะห ์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  )               
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1)  การท่องเทีย่ว 
         ต าบลบือมังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง 
ธรรมชาต(ิปุาสงวนเทือกเขากาลอ  
น้ าตกตะวันรัศมี  น้ าตกฉัตรมงคล  
น้ าตกตะวันทอแสง  น้ าตกเปาะ
แอรอ  บึงบูเกะตือบ ูการ
ท่องเที่ยวผจญภยั การท่องเท่ียง
เชิงนิเวศ ศาสนสถาน การ
ท่องเที่ยวประเพณีและวิถีชีวิต 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย (หมอกระดูก) 
2)  การเกษตรกรรม  
           มพีื้นที่ท าการเกษตร
จ านวน 12,200ไร่ มีแหล่งน้ า
ธรรมชาติ( หว้ย ล าธาร คลอง  
หนอง บึง และอื่นๆ) รวม 11 แห่ง 
มีโครงการชลประทาน มีพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี 
สวนลองกอง ทุเรียน ยางพารา 
3)  ท าเลที่ตั้งเอื้อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาในทุกด้าน  
          - มีเส้นทางคมนาคมเข้า
ทั่วถึงทุกหมู่บา้นเกษตรสามารถน า
ผลผลิตทางการเกษตรส่งตลาดได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วเนื่องจาก
ต าบลบือมังอยู่ใกล้ตวัเมืองยะลา 
ซ่ึงเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรที่ส าคัญ 
          - ประชาชนในต าบลมีการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลายและมี
ธนาคารหมู่เป็นแหล่งเงินทุนหลัก
เพื่อการลงทุนในการประกอบการ
ภายในต าบล 

1)  ขาดแหล่งกักเก็บน้ า  
            แหล่งน้ าธรรมชาติขาดแคลน 
คูคลองต้ืนเขิน ขาดแหล่งกักเก็บน้ าผวิ
ดินตลอดจนราษฎรบุกรกุปุาต้นน้ าล า
ธารท าให้ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
2)  สินค้าเกษตรและ  OTOP ขาดการ 
ส่งเสริม 

-  ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
วัตถุดิบเพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ 

-  ขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
-   ขาดการพัฒนาด้านการตลาด 

และแหล่งจ าหน่าย 
-  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ 

ใช้สัญลักษณ์ 
-  การรวมกลุ่มและการระดมทุน 

ของสมาชิกมีน้อย 
3)   ขาดแคลนแรงงานดา้นการเกษตร  
             ต าบลบือมังมีพื้นที่ทาง
การเกษตรจ านวนมาก ป๎ญหาที่ส าคญั
คือ ขาดแรงงานด้านการ 
เกษตรเนื่องจากประชาชนสว่นใหญ่จะ 
ประกอบอาชีพหลกัเพียงอย่าง 
เดียวไม่สนใจในการประกอบ 
อาชีพเสริม 
4)  ผลิตผลด้านการเกษตรต่ า  
              เนื่องจากการประชาชนส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ในการดูแลรักษาและ
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
 

1)   การพัฒนาชุมชน 
           เนื่องจากต าบลบือมังเป็น
ต าบลน าร่องของอ าเภอรามันในการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไข
ป๎ญหาความยากจน  ต าบลสันติสุข
โครงการ  SML และโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น จึงมีความ 
เหมาะสมในการจัดวางโครงข่ายการ
พัฒนาในด้านต่างให้ครบวงจร 
2)  ความต้องการและนิยมสินค้า 
            เนื่องจากประชาชนใน
ต าบลบือมังนับถือศาสนาอิสลาม 
100% ซ่ึงศาสนาอิสลามมีวัฒนธรรม
การแต่งกายเฉพาะตัว จึงเป็นโอกาส
ของผู้ผลิตในพื้นที่ 
3)    ความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่าง 
ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
             ส าหรับต าบลบอืมัง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ทุกฝาุยมีสว่นร่วมในการ
พัฒนา ความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น 
มีลักษณะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
ความใกล้ชิดสนิทสนม เป็น
ความสัมพันธอ์ย่างไม่เป็นทางการ ซ่ึง
เอื้อประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการพัฒนา 
 

1)  สถานการณ์ความไม่สงบใน 
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
        -   นักท่องเที่ยวขาดความ
เชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 
       -  พ่อค้าและนักลงทุนขาด
ความเชื่อมั่นในการลงทุนใน
ต าบลบือมัง 
        -   การจัดการศึกษานอก
ระบบ(รร.ปอเนาะและรร.ตาดีกา)
ขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการเนื่องจากเกิดความ
หวาดระแวงผลกระทบในเรื่อง
ความมั่นคงของชาติ 
2)  มีคลองระบายน้ าไม่เพยีงพอ 
เมื่อถึงฤดูฝนน้ าจะระบายไม่ทัน
เกิดน้ าท่วมได้ง่าย 
3)  มีการกระจายของยาเสพติด 
จากตัวเมือง 
 
 

 
จะเห็นได้ว่าผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว สามารถก าหนดกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบือมัง แสดงว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมังได้ด าเนินการมาถูกทางแล้ว 
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3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

สรุปผลการด าเนินการตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี  2555 
ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) แยกตามยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ และงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงการ 
ตามแผน
(โครงการ) 

ด าเนินการ งบฯ 
ตามแผน 
(บาท) 

ด าเนินการ 

โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบ ฯ 
(บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 17 43.59 9,361.500 3,673,063.50 0.40 
2. โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 23 11 47.83 55,494,000 2,404,046.73 4.34 
3. การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

16 5 31.25 1,347,000 254,408.00 18.89 

4. การบริหารและการเมืองการ 
    ปกครององค์กร 

11 6 54.55 2,200,000 7,825,070.25 82.96 

5. ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีต 
    ประเพณี และภูมิปญ๎ญาท้องถิน่ 

5 2 40.00 1,200,000 629,200.00 52.44 

6. การบริหารจัดการและอนรุักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

6 2 33.34 550,000 315,500.00 57.37 

รวม 100 43 43.00 70,152,500 14,817,288.48 21.13 
 

จากตารางสรุปผลการด าเนินการตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี  2555 ของ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557)  จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผน  มีจ านวนมากกว่า
จ านวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ได้ด าเนินการจริง  เหตุผลสืบเนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องเลือกด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนงานที่ส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ส าหรับโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานสูง เกินกว่า
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง ซ่ึงไดบ้รรจุไว้ในแผนด้วยนั้นเนื่องจากเป็นโครงการที่ส าคัญ 
แต่เกินก าลังงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจัดตั้งไว้เ พ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี 57                                                                                                                             อบต.บือมัง 

                                    

 
 
 
 
3.3  การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  สรุปได้ดังนี้  
 
 

ล าดับ
ที ่ ยุทธศาสตร์ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 
 
 

1. ท าให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพทางด้านร่างกายที่แข็งแรง  
    ลดป๎ญหาโรคภัยไข้เจ็บ 
2. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลทีด่ีขึ้น 
3. กลุ่มอาชีพในต าบล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
    ก่อให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในอาชพี ช่วยเหลือตนเอง 
    ได้ในอนาคต 
4. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายทีแ่ข็งแรงปราศจากโรค 
5. เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่ดีขึ้น 
6. เยาวชนมีความสามัคคี กลมเกลียว ในการแข่งขันกีฬา 
    และห่างไกลจากยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาในระดับต่อไปและอยา่งทั่วถึง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พื้นฐานในชุมชน 
 
 

1. ท าให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค 
    สาธารณปูการเพิ่มข้ึน 
2. ท าให้ประชาชนมีถนนหนทาง สะพาน เพื่อความสะดวก 
3. ท าให้ประชาชนมนี้ าใช้ในการเกษตรตลอดฤดูกาล 
4. ท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ   
    และสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

3 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บริหารองค์กร ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การปฏิบัติงานของ  อบต.มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีจาก อบต. 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากข้ึน 
4. ท าให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
    ท้องถิ่นมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

4 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
เสริมสร้างและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. ท าให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยใน 
     ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ท าให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ  ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 
 
 
 


