
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ องค์การบริหารสว่นต าบลล าใหม่ 
เรื่อง แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2557 – 2559) 

 

*********************** 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ นั้น 
 
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2557-2559) เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ชัดเจนต่อเนื่อง และเกิดผลรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
    

ลงชื่อ 
    (นายสะมะแอ  ยุนุ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

 
 

  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
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สารบัญ 

เร่ือง 

ส่วนที่ ๑  บทน ำ 

ส่วนที่ ๒  ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ ๓  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ 

ส่วนที่ ๔  กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

ส่วนที่ ๕  กำรติดตำมและประเมินผล 
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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 

 

แนวทางในการติดตามและประเมินผล  มีดังนี้ 
 

 ๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล  โดยประเมินจำกร้อยละของเด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วม

โครงกำร  ร้อยละของเด็กและเยำวชนที่ติดยำ ติดเอดส์ หรือตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

 ๕.๒ ใช้แบบประเมินควำมรู้ แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 ๕.๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ ติดตำมผลกำรปฏิบัติโครงกำรและประเมินผลส ำเร็จของ

กิจกรรมในแต่ละปี 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากที่ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน แต่การจะขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างช่วย
ในการด าเนินงานการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้  เช่น องค์ความรู้ ข้อมูลพ้ืนฐาน การวางแผน  เครือข่ายการ
ปฏิบัติ  เป็นต้น 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความส าคัญในการด าเนินงานการ
พัฒนา เพราะเป็นแผนที่มีโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  ที่อาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็น
ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหา และมีแนวทางแก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน โดยมีภารกิจที่ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

 

เมื่อมีแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว  จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบมาตรฐานดัชนีบ่งชี้ที่ระบุถึงข้อแตกต่างที่มีอยู่ได้ 
อันจะส่งผลให้เกิดการผลักดันทิศทาง การทุ่มเททรัพยากรและอ่ืนๆ จนในที่สุดชุมชนจะมีระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป 
 

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนี้ 
  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

มาตรา ๑๖ เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
   ฯลฯ 
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มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่การจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (๖) การจัดการศึกษา 
  (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

ส่วนที่  ๒ 
ข้อมูลทั่วไป 

 
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชน 
 

กำรพัฒนำเด็กอย่ำงเป็นองค์รวม : กำรพัฒนำครบทุกด้ำน ทุกมิติ 
 

  เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้น เด็กจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิด การที่เด็กจะสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้นั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวม หมายความว่า เด็กต้องได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม  
สติปัญญา และจริยธรรม คุณธรรมหรือจิตวิญญาณ ไปพร้อมๆกัน โดยไม่ละเว้นด้านใดด้านหนึ่ง  จึงเห็นได้ว่า
การพัฒนาเด็กต้องอาศยัสหวิทยาการ การบูรณาการ ผสมผสานกับวิถีชีวิตของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา
อย่างครบถ้วน นอกจากนี้การพัฒนาเด็กเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
 

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิเด็ก : กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศในการปกป้องและคุ้มครองเด็กท่ัวโลก 
 

  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่องค์การสหประชาชาติ 
ได้ลงมติรับรองและบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ปัจจุบันมี ๑๙๒ ประเทศ  ได้ลงนามเป็นภาคีแล้ว รวมทั้ง
ประเทศไทย ที่ให้การรับรองเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๓๕ 
 

  สิทธิเด็ก  คือ สิทธิที่เด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ยกเว้นผู้ที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนอายุ ๑๘ ปี จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองและได้รับการพัฒนาตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัวของเด็กให้ดีขึ้น 
  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีทั้งหมด ๕๔ มาตรา โดยมีหลักการส าคัญที่คุ้มครองสิทธิอยู่       
๔ ประการ ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีนานาประเทศได้ระบุไว้ว่า เป็นสิทธิเด็ก ได้แก ่
 

  ๑. สิทธิในกำรอยู่รอด (Survival  Rights) 
 

  เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการอยู่รอดของเด็กทุกคนที่จะต้องได้รับ ได้แก่  สิทธิในบริการ
สาธารณสุข  มาตรฐานความเป็นอยู่  ได้รับบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสังคมสงเคราะห์ และการ
ดูแลเอาใจใส่ การประกันสังคม  เป็นต้น 
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  ๒. สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง (Protection  Rights) 
 

  เป็นสิทธิที่เด็กจะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกท าร้าย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือ
ทางเพศทางแรงงาน การทารุณโหดร้าย มีส่วนร่วมในสงคราม  ภาวะยากล าบาก และรวมไปถึงสิทธิใน
ครอบครัว  สิทธิในการมีชื่อและสัญชาติของตนเอง 
 

  ๓. สิทธิที่ได้รับกำรพัฒนำ  (Development Rights) 
 

  เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอทั้งด้านโภชนาการ  สาธารณสุขมูล
ฐาน และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ  การฝึกอาชีพ นันทนาการ สุนทรียภาพ วัฒนธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 
 
 

๔. สิทธิในกำรมีส่วนร่วม (Participation  Rights) 
 

เป็นสิทธิที่ผู้ใหญ่ต้องส่งเสริมให้เด็กได้รับข่าวสารข้อมูลและเปิดโอกาสให้เด็ก  ได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในทุกๆเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อเด็ก  ทั้งในครอบครัว และชุมชน รวมทั้งกระบวนการ
ยุติธรรมและการเมือง การปกครอง ฯลฯ 
 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข  ศำสนำ  ชุมชน  ครอบครัว  ฯลฯ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง ระยะทางประมาณ    
๑๒ กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดยะลา๑๒ กิโลเมตร  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๖  ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๖๐ โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๗-๖๗๐๕ , ๐-๗๓๒๕-๒๒๐๘ โทรสาร ๐-๗๓๒๕-๒๒๐๘ 
  

มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ ๑๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑,๘๗๕  ไร่  สภาพภูมิ
ประเทศ เป็นที่ราบทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศตะวันตกของต าบลมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ได้แก่บริเวณ หมู่ที่ ๔  
และหมู่ที่ ๗  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่านพ้ืนที่ต าบล คือ คลองล าพะยา คลองบ้านลูกา คลองน้ าขุ่นและล า
คลองสาขาอีกหลายสาย ส่วนสภาพภูมิอากาศ มีลักษณะร้อนชื้น ฝนตกกระจายเกือบตลอดปี แบ่งเป็น ๒ ฤดู 
คือ ฤดูร้อน (ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน )  และฤดูฝน (ช่วงเดือนพฤษภาคม – มกราคม)  

 

 อำณำเขต   
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลปากล่อ      อ าเภอโคกโพธิ์        จังหวัดปัตตานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลลิดลและต าบลพร่อน   อ าเภอเมือง            จังหวัดยะลา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลยุโป      อ าเภอเมือง            จังหวัดยะลา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลล าพะยา      อ าเภอเมือง             จังหวัดยะลา 

 

จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  มี  ๗  หมู่บ้ำน ประกอบด้วย  
 หมู่ที่  ๑  บ้านปีซัด    หมู่ที่  ๕  บ้านลูกา 
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หมู่ที่  ๒  บ้านน้ าเย็น   หมู่ที่  ๖  บ้านต้นพิกุล 
หมู่ที่  ๓  บ้านป่าพ้อ   หมู่ที่  ๗  บ้านสีคง 

 
 

ประชากรทั้งสิ้น   ๕,๘๖๒ คน  แยกเป็น ชาย  ๒,๘๖๕ คน หญิง  ๒๙๙๗  คน  
โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร 

 

๑. ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
 

๑.๑  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑  
จ ำนวน ๔โรงเรียน  ประกอบด้วย 
 

๑.๑.๑ โรงเรียนวัดล ำใหม่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๑  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์  ๐-๗๓๒๕-๒๖๙๖ โทรสาร  -           

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๕๑ คน แยกเป็น ชาย ๓๓  คน หญิง  ๑๘  คน 
  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด  ๗   คน แยกเป็น ชาย  ๒  คน หญิง  ๕  คน 
  จ านวนครูทั้งหมด  ๙  คน แยกเป็น ชาย  -  คน หญิง  ๙ คน 
  จ านวนครูระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด  ๑ คน แยกเป็น ชาย -  คน หญิง  ๑  คน 

๑.๑.๒  โรงเรียนบ้ำนทุ่งคำ ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๒  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา   โทรศัพท์  -   โทรสาร   -    .                                     

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๖๒  คน แยกเป็น ชาย  ๓๙  คน หญิง  ๒๓ คน 
  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด ๑๗ คน แยกเป็น ชาย ๑๑ คน หญิง  ๑๐  คน 
  จ านวนครูทั้งหมด ๙ คน แยกเป็น ชาย  ๔  คน หญิง  ๕  คน 
  จ านวนครูระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด  ๑  คน แยกเป็น ชาย -  คน หญิง ๑  คน 
 

 ๑.๑.๓ โรงเรียนบ้ำนป่ำพ้อ ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๓  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา โทรศัพท์  ๐-๗๓๓๖-๓๕๐๕  โทรสาร   -    .                            

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๓  คน แยกเป็น ชาย  ๕๕ คน หญิง  ๔๘  คน 
  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด  ๒๑  คน แยกเป็น ชาย ๑๑ คน หญิง ๑๐ คน 
  จ านวนครูทั้งหมด  ๑๐  คน แยกเป็น ชาย  ๑  คน หญิง  ๙  คน 
  จ านวนครูระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด ๒ คน แยกเป็น ชาย…-..คน หญิง  ๒  คน 
 

๑.๑.๔  โรงเรียนบ้ำนปอเยำะ   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  ๔  ต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์  ๐-๗๓๒๕-๒๕๔๓, ๐-๗๓๓๖-๓๕๐๘ โทรสาร ๐-๗๓๒๕-๒๕๔๓ 

  จ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๗  คน แยกเปน็ ชาย ๕๐  คน หญิง ๕๗  คน 
  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด ๒๙ คน แยกเป็น ชาย  ๑๑  คน หญิง  ๑๘ คน 
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  จ านวนครูทั้งหมด ๑๔ คน แยกเป็น ชาย  ๔ คน หญิง ๑๐ คน 
  จ านวนครูระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด  ๒  คน แยกเป็น ชาย ๑  คน หญิง ๑ คน 
 

๑.๒  โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน ๑ โรงเรียน 
ประกอบด้วย 
 

๑.๒.๑  โรงเรียนพัฒนำอิสลำมวิทยำ  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต าบลล าใหม่ อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๕-๒๓๑๙ โทรสาร ๐-๗๓๒๕-๒๓๑๙ 
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๙๒๑ คน แยกเป็น ชาย  ๔๐๔  คน หญิง  ๕๑๗  คน 

   จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด - คน แยกเป็น ชาย -  คน  หญิง -   คน 
  จ านวนครูทั้งหมด   ๕๗  คน แยกเป็น ชาย  ๑๘  คน หญิง  ๓๙   คน 
  จ านวนครูระดับก่อนประถมศึกษาทั้งหมด -  คน แยกเป็น ชาย -  คน หญิง  -  คน 
 

๑.๓ โรงเรียนตำดีกำ  จ ำนวน  ๙  แห่ง  ประกอบด้วย 
 

๑.๓.๑  โรงเรียนนูรียะอิสลามียะห์ บ้านปีซัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๒  โรงเรียนตาดีกาบ้านทุ่งคา    ตั้งอยู่ หมู่ที ่๒ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๓  โรงเรียนอะห์มียะห์ บ้านน้ าเย็น   ตั้งอยู่ หมู่ที ่๒ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๔  โรงเรียนอัตตัรบาวียะห์ ปอเนาะล าใหม่  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๓ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๕  โรงเรียนนูรูลฮูดาอิสลามียะห์ ป่าพ้อ  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๓ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๖  โรงเรียนนูรูลฮูดาวิทยา บ้านปอเยาะ  ตั้งอยู่ หมู่ที ่๔ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๗  โรงเรียนตาดีกาบ้านลูกา    ตั้งอยู่ หมู่ที ่๕ ต าบลล าใหม ่
๑.๓.๘  โรงเรียนตาดีกานะห์ฎอตุลอัตฟาล   ตั้งอยู่ หมู่ที ่๖ ต าบลล าใหม ่

  ๑.๔  ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน /ห้องสมุด /ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์  
 

   ๑.๔.๑ ศูนย์กำรเรียนรู้ จ ำนวน  ๓  แห่ง ประกอบด้วย 
     ศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชนล าใหม่        ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕    
               ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน( กศน.ต าบลล าใหม)่       ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔   
                                      ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก)   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ 
 

   ๑.๔.๒ ห้องสมุด จ ำนวน ๕  แห่ง ประกอบด้วย 
     ห้องสมุดโรงเรียนวัดล าใหม่    ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ ๑ 
               ห้องสมุดโรงเรียนบ้านทุ่งคา    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ 
               ห้องสมุดโรงเรียนบ้านป่าพ้อ    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ 
               ห้องสมุดโรงเรียนบ้านปอเยาะ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ 
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               ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ตั้งอยู่ทีห่มู่ที่ ๖ 
 

   ๑.๔.๓ ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์จ ำนวน  ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย 
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านปีซัด  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ 
     ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านหน้าวัด  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ 

   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านควนดินแดง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านน้ าเย็น  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านทุ่งคา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านป่าพ้อ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านปอเยาะ  ตั้งอยู่ที่หมูท่ี่ ๔ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านลูกา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านบาโงฮารอ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชนบ้านสีคง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ 

 

๒. สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
 

 ๒.๑  มัสยิด/บำลำเซำะ  จ ำนวน  ๙  แห่ง 
  มัสยิดบ้านปีซัด ตั้งอยู่หมู่ที่  1 
  มัสยิดบ้านน้ าเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
  มัสยิดบันนาตูลมะวา ตั้งอยู่หมู่ที่  2 
  มัสยิดเจาะปาละ ตั้งอยู่หมู่ที่  3  
  มัสยิดปอเนาะ ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
  มัสยิดตะปอเยาะ ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
  มัสยิดปอเยาะนอก ตั้งอยู่หมู่ที่  4 
  มัสยิดอัลฟุรกอน ตั้งอยู่หมู่ที่  5 
  มัสยิดบาโงฮารอ ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
 

๒.๒ วัด /ส ำนักสงฆ์  จ ำนวน  ๑  แห่ง 
 วัดเฉลิมนิคมล าใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ 

๓. กำรสำธำรณสุข 
 

 ๓.๑ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  จ ำนวน  ๑  แห่ง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าใหม่  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล 
     ต าบลล าใหม่  แต่ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ก็ใช้บริการอยู่   
 

๓.๒ ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขพื้นฐำน จ ำนวน ๗ แห่ง   
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  ศูนยบ์ริการสาธารณสุขพ้ืนฐานมีอยู่ทุกหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ – ๗  โดยมี อสม.แต ่
     ละหมู่บา้นเป็นผู้ดูแล 
 

๓.๓  คลินิกกำรพยำบำลผดุงครรภ์ล ำใหม่  จ ำนวน ๑  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  บ้ำนปอเยำะ 
 

๓.๔  อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมถูกลักษณะ ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

๔. ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔.๑  สถานีต ารวจ   ๑  แห่ง  ได้แก่  สถานีต ารวจภูธรล าใหม่  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านบาโงฮารอ  
๔.๒  ป้อมยามรักษาการ  ๗  แห่ง 

๕. ข้อมูลสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยำวชนในต ำบลล ำใหม่ 
 

จ ำนวนเด็กและเยำวชน 
 

กลุ่มช่วงอำยุ ชำย หญิง รวม 
๐ - ๕ ๒๕๗ ๒๖๘ ๕๒๕ 

๖ - ๑๔ ๕๙๔ ๕๑๑ ๑,๑๐๕ 
๑๕ – ๒๕ ๓๐๙ ๓๐๖ ๖๑๕ 

รวม ๑,๑๖๐ ๑,๐๘๕ ๒,๒๔๕ 
 
 

๖. สถำนที่สร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กในชุมชน 
 ๖.๑ ลานกีฬาและสนามกีฬา  ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน 

  ๖.๒ ศูนย์การเรียนรู้  ICT ชุมชนล าใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๕    
  ๖.๓ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน( กศน.ต าบลล าใหม่) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔   
                     ๖.๔ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒   

 ๖.๕ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ 
 

๗. สถำนที่เสี่ยงในชุมชน  
 ๗.๑ ร้านทีทีเน็ตเวิร์ต   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๔ 
 ๗.๒ ร้านอินเตอร์เน็ต   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ 
 ๗.๓ พ้ืนที่รกร้าง  ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน 
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๘. ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำนเด็กและเยำวชน 
 ๘.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชน  ได้แก่  สภาเด็กและเยาวชนต าบลล าใหม่ 
 ๘.๒ ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกอบต.  โต๊ะอิหม่าม 
 ๘.๓ ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทกัลฟ์ ยะลา กรีนจ ากัด 
 ๘.๔ ภาคประชาสังคม ได้แก่ กลุ่มสตรี  ประชาชนทั่วไป 
 ๘.๕ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบล  โรงพยาบาล 
          ส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานีต ารวจ 

๙. ปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนต ำบลล ำใหม่ 
๙.๑ ปัญหาโภชนาการ 
๙.๒ ปัญหาการศึกษา 
๙.๓ ปัญหาสุขภาพ 
๙.๔ ปัญหายาเสพติด 
๙.๕ ปัญหาเกี่ยวกับเพศ 
๙.๖ ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม 
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ส่วนที่  ๓ 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำ 

 
  การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของเด็กและเยาวชนอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่ง
เป็นผลจากการบริการของรัฐและความต้องการของเด็กและเยาวชนจากการรับฟังความคิดเห็นจากเด็กและ
เยาวชนโดยตรง รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน สภาพปัญหาที่เด็กและเยาวชนก าลังเผชิญและควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ เรื่องสุขภาพ ยาเสพ
ติด สิ่งแวดล้อม การศึกษา ปัญหาสื่อโฆษณา การประกอบอาชีพ ผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย
ของรัฐ การช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ตลอดจนความต้องการของเด็กและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 

สถำนกำรณ์เด็กและ
เยำวชน 

(สภำพปัญหำ) 
แนวทำงกำรแก้ไข เป้ำหมำย ดัชนีชี้วัด 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

แหล่งข้อมูล 

๑. กลุ่มเด็กอำยุ ๐-๕ ปี 
สภำพปัญหำ 

  ๑.๑ น้ าหนักต่ ากว่า
เกณฑ์ 
๑.๒ เด็กไม่ได้รับวัคซีน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

-สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 

- เสริมสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองใน
การได้รับวัคซีนตาม

 

-เด็กในต าบลล า
ใหม่มีน้ าหนัก
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

-เด็กในต าบลล า
ใหม่ได้รับวัคซีน

 

-จ านวนเด็ก  
๐-๕ ปี ที่มีน้ าหนักต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ ๓๐ 
-จ านวนเด็ก  

 

-ปีงบประมาณ 
๕๗ 

 

รพ.สต. 
ล าใหม่ 
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เกณฑ์ที่ก าหนด ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

๐-๕ ปี ได้รับวัคซนี
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒.กลุ่มเด็กอำยุ ๖-๑๔ ปี 
สภำพปัญหำ 

  ๒.๑ ปัญหาโภชนาการ 
  ๒.๒ ปัญหาเด็กเรียนไม่
จบภาคบงัคับ (ม.๓) 
  ๒.๓  พฤติกรรมเสี่ยง
ทางยาเสพติด 

-ให้ความรู้เด็กในการ
เลือกบริโภคอาหาร 
-ให้ความรู้พ่อแม่ใน
การประกอบ
เมนูอาหารที่
เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 
-ชี้แจงเด็ก/ผู้ปกครอง
ให้เห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 
-ส่งเสริมการให้
ทุนการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส 

-เด็กในต าบลล า
ใหม่มีสุขภาพที่
สมบูรณ์
แข็งแรง 
-เด็กในต าบลล า
ใหม่ได้รับ
การศึกษาภาค
บังคับ ๑๐๐ % 
-เด็กในต าบลล า
ใหม่ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด 

-จ านวนเด็กที่ขาด
สารอาหาร/มีน้ าหนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ลดลงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

-จ านวนเด็กที่ได้รับ
การศึกษาภาคบังคบั 
๑๐๐ % 

-จ านวนเด็กที่เสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติดลดลง
เหลือน้อยกว่าร้อยละ 
๓ 

-ปีงบประมาณ 
๕๗ 

-โรงเรียน 
-ผู้น าชุมชน 
-อบต. 
-สภ.ล าใหม่ 

สถำนกำรณ์เด็กและ
เยำวชน 

(สภำพปัญหำ) 
แนวทำงกำรแก้ไข เป้ำหมำย ดัชนีชี้วัด 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

แหล่งข้อมูล 

 

 

 

 

-จัดค่ายอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติด 
-ส่งเสริมการเล่นกีฬา
การออกก าลังกาย 

    

 
 
 
 
 

๓.กลุ่มเด็กอำยุ ๑๕-๒๕ 
ปี 
สภำพปัญหำ 
  ๓.๑ เด็กขาดโอกาส
การศึกษาต่อ 
  ๓.๒ การเสีย่งต่อการ
ติดโรคทางเพศสัมพนัธ์

 

-ให้ความรู้ผู้ปกครอง/
เด็กในเร่ืองการศึกษา 
เพศศึกษา และยาเสพ
ติด 
-ส่งเสริมพ่อแม่ในการ
เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่

 

-เด็กในต าบลล า
ใหม่เห็น
ความส าคัญ
ของการศึกษา
ต่อและมีความรู้
เร่ืองเพศศึกษา

 

-จ านวนเด็กที่ไม่ศึกษา
ต่อมีน้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ 
-จ านวนเด็กที่ติดยา
เสพติดลดลงหรือน้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ 

 

ปีงบประมาณ 
๕๗ 

 

-ผู้น าชุมชน 
-โรงเรียน 
-อบต. 
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หรือตั้งครรภ์ก่อนวัย 
  ๓.๓ ยาเสพติด 
  ๓.๔ ขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  ๓.๕ เยาวชนขาด
โอกาสในการฝึกอาชีพ 
 
 
 

เด็ก 
-ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
งานประเพณีต่างๆใน
หมู่บ้าน 
-ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

ที่ถูกต้อง 
-เด็กไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพ
ติด ประกอบ
อาชีพที่ไม่เป็น
ภาระกับสังคม 
-จ านวน
เยาวชนผู้
ว่างงานลดลง
เหลือน้อยกว่า
ร้อยละ ๕ 

-จ านวนเด็กที่ติดโรค
ทางเพศสัมพนัธ์และ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยลดลง
เหลือน้อยกว่า 
ร้อยละ ๓ 
-จ านวนเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมการเล่นกีฬา 
งานประเพณีต่างๆ ใน
หมู่บ้านมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 
 

๔. กลุ่มเด็กพิเศษ 
สภำพปัญหำ 

  ๔ .๑ เด็กพิการ เด็ ก
ปัญญาอ่อน  และ เด็ ก
สมาธิสั้น 

-แนะน าวิธีการดูแลที่
ถูกวิธีให้ผู้ปกครอง 

-ให้โอกาสเด็กด้าน
การศึกษาและดา้น
อื่นๆ 

เด็กกลุ่มพิเศษ
ในต าบลล าใหม่
ได้รับการดูแลที่
ถูกวิธี  

-เด็กกลุ่มพิเศษ
ได้รับโอกาสเทา่
เทียมกับเด็ก
ปกติและ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

-จ านวนเด็กพิการ เด็ก
ปัญญาอ่อน และเด็ก
สมาธิสัน้ (LD) ที่ได้รับ
การดูแลและได้รับ
โอกาสในด้านตา่งๆ
มากกว่าร้อยละ ๙๐ 

 

-ปีงบประมาณ 
๕๗ 

- ผู้น าชุมชน 
- โรงเรียน 
- รพ.สต. 
- อบต. 
- พมจ. 
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ส่วนที่ ๔  กำรแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 
๑. กลุ่มอำยุ  ๐ – ๕ ปี  ปัญหาน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ ์
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ ให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องโภชนาการ และให้อาหารเสริมนม 
 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 
๑.๑ กิจกรรมให้ความรู้แก่
แม่ที่มีลูกอายุ ๐-๑ ปีทุก
คน โดย อสม./รพ.สต. 

- เพื่อให้แม่มีความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ในการเลี้ยงลูกด้วย
แม่ 
-เพื่อให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

- แม่ที่มีลูกอายุ ๐-๑ ปี เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ 
- เ ด็ กมี น้ าหนั กต าม เ กณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย 

-   - แม่เด็กทุกคนท่ีมีลูกอายุ ๐-๑ 
ปี เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

- เด็กมากกว่าร้อยละ ๗๐ มี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 

เจ้าภาพหลัก :  
รพ.สต. 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 

๒ โครงการอาหารเสริม (นม) 
๒.๑ กิจกรรมอาหารเสริม 
(นม) ทุกโรงเรียนตลอดปี 

- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ - ป.๖ 
ได้ดื่มนมและมีสุขภาพแข็งแรง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ - ป.๖ 
ได้ดื่มนมและมีน้ าหนักตาม
เกณฑ์ 

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 

๓ โครงการอาหารกลางวัน 
๓.๑ กิจกรรมอาหาร
กลางวันทุกโรงเรยีนตลอด
ปี 

- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

- นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ - ป.๖ 
ได้รับอาหารกลางวัน และมี
สุขภาพแข็งแรง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - นักเรียนช้ันอนุบาล ๑ - ป.๖ 
ได้รับอาหารกลางวัน และมี
น้ าหนักตามเกณฑ์ 

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 
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กลุ่มอำยุ  ๐ – ๕ ปี  ปัญหาเด็กไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการวัคซีนใจสร้ าง
เสริมภูมิคุ้มกันกับโรคใน
เด็ก ๐-๕ ปี 
๑.๑ กิจกรรมใหค้วามรู้แก่
ผู้ปกครอง เรื่อง
ความส าคญัของการได้รับ
วัคซีนของเด็กแรกเกิด – ๕ 
ปี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

- เพื่อให้เด็กได้รับวัคซีน ซึ่ง
เป็นภูมิคุ้มกันพ้ืนฐาน 

- เพื่อให้ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการ ได้ รั บ วั คซี นตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- เด็กแรกเกิด – ๕ ปี ได้รับ
วัคซีนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ผู้ปกครองน าบุตรหลานไปรับ
วัคซีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก
ครั้ง 

๒๐,๐๐๐   - เด็กแรกเกิด – ๕ ปี ทุกคน 
ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือใน
การน าเด็กแรกเกิด – ๕ ปี ไป
รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เจ้าภาพหลัก :  
รพ.สต. 
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๒. กลุ่มอำยุ  ๖ – ๑๔ ปี  ปัญหาโภชนาการ 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง / เด็ก ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการส่งเสริมการ
บริโภคอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
๑.๑ กิจกรรมใหค้วามรูเ้ด็ก
ในการเลือกบรโิภคอาหาร 
๑.๒ กิจกรรมแนะน าให้
ความรู้พ่อแม่ในการ
ประกอบเมนูอาหารที่

- เพื่อให้เด็กรู้จักเลือกบริโภค
อาหารที่เหมาะสม 

- เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
และรูจ้ักประกอบเมนูอาหาร
ที่เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 

- เ ด็ ก มี สุ ข ภ า พ ที่ ส ม บู ร ณ์
แข็งแรง ไม่ขาดสารอาหาร 
- ผู้ปกครองได้ประกอบ
เมนูอาหารทีเ่หมาะสมตาม
โภชนาการให้กับเด็ก 

-   - เด็กที่ขาดสารอาหารมีน้อย
กว่าร้อยละ ๕ 

- พ่อแม่เด็กทุกคนประกอบ
เมนูประกอบเมนูอาหารที่
เหมาะสมตามหลักโภชนาการ
ให้กับลูก 

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
รพ.สต. 
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เหมาะสมตามหลัก
โภชนาการ 

๒ โครงการอาหารเสริม (นม) 
๒.๑ กิจกรรมอาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในพื้นที่ตลอดปี 

- เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนช้ัน อนุบาล ๑ – ป.๖ 
ได้ดื่มนมทุกคนและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – 
ป.๖ มีการพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัย และมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 

๓ โครงการอาหารกลางวัน 
๓.๑ กิจกรรมอาหาร
กลางวัน) แก่เด็กนักเรียน
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีตลอด
ปี 

- เพื่อให้เด็กมีภาวะ
โภชนาการเหมาะสมตามวัย 

- นักเรียนช้ัน อนุบาล ๑ – ป.๖ 
ไ ด้ รั บ อ า ห า ร ก ล า ง วั น ที่ มี
ประโยชน์และถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล ๑ – 
ป.๖ มีการพัฒนาการที่
เจริญเติบโตสมวัย และมี
สุขภาพอนามัยแข็งแรงเอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 

กลุ่มอำยุ  ๖ – ๑๔ ปี  ปัญหาเด็กเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๓) 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ ชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ปกครอง เรื่อง
ความส าคญัของการศึกษา 
๑.๑ กิจกรรมจัดการ
ประชุมผู้ปกครองปีละ ๒ 

 

- เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การศึกษา 

 

- ผู้ปกครองเห็นความส าคญั
ของการศึกษา โดยสนับสนุนให้
บุตรหลานได้รับการศึกษา
เพิ่มขึ้น 

 

- 
   

- เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษา
ภาคบังคับ 

เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 
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ครั้ง 
๒ โครงการพัฒนาทักษะ

วิชาการ 
๒.๑ กิจกรรมเข้าค่าย
วิชาการ 

 

- เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิชาการให้แก่เด็ก 

 

- นักเรียนช้ัน อนุบาล ๑ – ป.๖ 
มีทั กษะและความสามารถ
ทางด้านวิชาการ 

- - ๔๐,๐๐๐ - เด็กได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและความถนัด
ของตนเอง 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
โรงเรียน 

๓ โครงการสนับสนุนเด็กด้อย
โอกาสให้ได้รับการศึกษา 
๓.๑ กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาส 

 

- เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษา 

 

- นักเรียนท่ีด้อยโอกาสที่ไดร้ับ
การคัดเลือกทุกคนได้รับ
ทุนการศึกษา 

๖๐,๐๐๐ - -  

- เด็กด้อยโอกาสได้รับความ
ช่วยเหลือทางการศึกษา 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 

๔ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
๔.๑  กิจกรรมวันเด็ก 

- - 

- เพื่อมีกิจกรรมเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

 

- เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ
ตามวัยและมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่
ในชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -  

- เด็กและเยาวชนมากกว่าร้อย
ละ ๗๐ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
โรงเรียน 

 
กลุ่มอำยุ  ๖ – ๑๔ ปี  ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางยาเสพติด 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดให้กับเด็ก 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนสร้างเครือข่ายตา้น

 

- เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
 

- เด็กและเยาวชนไมยุ่่งเกี่ยวกับ
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนเด็กติดยาเสพติดน้อย
เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
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ภัยยาเสพตดิ 
๑.๑ กิจกรรมจัดค่าย
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
พิษภัยยาเสพติด 

ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ การป้องกันตนเอง 
และสร้างเครือข่ายต้านยา
เสพติด 

ยาเสพตดิ กว่าร้อยละ ๓ เจ้าภาพรอง : 
สภ.ล าใหม่ 
โรงเรียน 

๒ โครงการกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 
๒.๑ กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
และสร้างภูมคิุ้มกันต้านยา
เสพติด 

 

- เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
การเล่นกีฬา ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กลุ่มอำยุ  ๑๕ – ๒๕ ปี  ปัญหาเด็กขาดโอกาสการศึกษาต่อ 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ การดูแลนักเรียนและครอบครัว 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณและแหล่งที่มำ ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 
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ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ทีรั่บผิดชอบ 

๑ โครงการช่วยเหลือดูแล
นักเรียนเป็นรายกรณ ี
๑.๑ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ปีละ ๑ ครั้ง 
๑.๒ กิจกรรมคัดกรอง
นักเรียนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ 

 

- เพื่อดูแลนักเรยีนเป็นราย
กรณ ี
- เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

 

- นักเรียนทุกคนไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือเตม็ประสิทธิภาพ 
- นักเรียนไดร้ับการเยี่ยมบ้าน / 
ครอบครัว 

-    

- นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี 
- นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

 
เจ้าภาพหลัก :  
โรงเรียน 

 

กลุ่มอำยุ  ๑๕ – ๒๕ ปี  ปัญหาเรื่องเพศ 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ การให้ความรู้แก่เด็กวัยรุ่นในเรื่องเพศศึกษา 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการดูแลตนเองใน
วัยรุ่น 
๑.๑ กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เด็กวัยรุ่น  
 

 

- เพื่อให้ความรู้วัยรุ่นในการ
ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
 

 

- วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตวัยรุ่นได้
อย่างปลอดภัย 

 

๒๐,๐๐๐    

- จ านวนเด็กท่ีติดโรคทาง
เพศสัมพันธ์ ตั้งครรภ์ก่อนวัย
ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ ๓ 
 

 
เจ้าภาพหลัก :  
รพ.สต. 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 
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กลุ่มอำยุ  ๑๕ – ๒๕ ปี  ปัญหายาเสพติด 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนสร้างเครือข่ายตา้น
ภัยยาเสพตดิ 
๑.๑ กิจกรรมจัดค่าย
ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
พิษภัยยาเสพติด 

 

- เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ การป้องกันตนเอง 
และสร้างเครือข่ายต้านยา
เสพติด 

 

- เด็กและเยาวชนไมยุ่่งเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนเด็กติดยาเสพติดน้อย
กว่าร้อยละ ๓ 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
สภ.ล าใหม่ 
โรงเรียน 

๒ โครงการกีฬาต้านภัยยา
เสพติด 
๒.๑ กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆแก่เด็กและ
เยาวชน 

 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี
และสร้างภูมคิุ้มกันต้านยา
เสพติด 

 

- เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต้านยา
เสพติด 

 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใน
การเล่นกีฬา ห่างไกลจากยา
เสพติด 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
ชุมชน 

๓ โครงการจดัซื้ออุปกรณ์
กีฬา 
๓.๑ กิจกรรมการมอบ
อุปกรณ์การกีฬาให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

-- เพื่อส่งเสรมิให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา 
จะไดห้่างไกลจากยาเสพตดิ 

 

- เด็กและเยาวชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด โดยใช้เวลาว่างใน
การเล่นกีฬา 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
ชุมชน 
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กลุ่มอำยุ  ๑๕ – ๒๕ ปี  ปัญหาขาดคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
วิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 
๑.๑ กิจกรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชนไดเ้รียนรู้ประเพณี
ท้องถิ่นของพุทธศาสนิกชน 
อาทิ วันสงกรานต์ ท าบุญ
เดือนสิบ ทอดกฐิน และ
ประเพณีท้องถิ่นของมุสลิม 
อาทิ ต้อนรับวันฮารรีายอ 
เมาลดิ  อาซูรอ 

 

- เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยตนเอง 

 

- เด็กและเยาวชนมีความรัก
และหวงแหนในประเพณี
ท้องถิ่น ท้ังได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก
รักบ้านเกิด และมสี่วนร่วมใน
การสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
เจ้าภาพรอง : 
ชุมชน / 
หมู่บ้าน 

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนต าบล

 

- ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมี
 

- เด็กมีคุณธรรมและ
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

- จ านวนเด็กและเยาวชนเข้า
เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
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ล าใหม ่
๒.๑ กิจกรรมอาสาพัฒนา
ชุมชน ร่วมพัฒนามัสยดิ 
วัด 

จิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 

สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 
๖๐ 

เจ้าภาพรอง : 
โรงเรียน/ชุมชน 

 
 
 
 
กลุ่มอำยุ  ๑๕ – ๒๕ ปี  ปัญหาเยาวชนขาดโอกาสในการฝึกอาชีพ 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ การอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ทีรั่บผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ระยะสั้นช่วงปิดเทอม 
๑.๑ กิจกรรม จดัฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

 

- เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

 

- เด็กและเยาวชนมีงานท า ลด
ปัญหาการว่างงานในชุมชน 
และได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

- ปัญหาการว่างงานในชุมชน
ของเยาวชนลดลง 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 
 

๒ โครงการสนับสนุนการมี
งานท าของเยาวชนช่วงปิด
เทอม 
๒.๑ กิจกรรม เปิดโอกาส

 

- เพื่อให้เยาวชนได้ฝึก
ประสบการณ์ และมีรายได้
เสรมิช่วงปิดเทอม 

 

- เยาวชนได้ฝึกประสบการณ์ 
และรู้ จั ก ใ ช้ เวลาว่ างให้ เกิด
ประโยชน์ 

 

- 
 

- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- เยาวชนมีโอกาสได้ฝึก
ประสบการณ์ และมีรายได้
เสรมิช่วงปิดเทอม 

เจ้าภาพหลัก :  
พมจ.ยะลา 
เจ้าภาพรอง : 
อบต. 
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ให้เยาวชนไดฝ้ึกท างานใน
สถานท่ีราชการช่วงปิด
เทอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔. กลุ่มเด็กพิเศษ  เด็กพิการ เด็กปัญญาอ่อน และเด็กสมาธิสั้น 
แนวทำงแก้ไขท่ี ๑ แนะน าวิธีการดูแลที่ถูกต้องให้ผู้ปกครอง และให้โอกาสเด็กทางด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

ผลผลิตของโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณและแหล่งที่มำ 

ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

๑ โครงการอบรมแนะน า
วิธีการดูแลเด็กพิเศษที่ถูก
วิธีให้กับผู้ปกครอง 
๑.๑ กิจกรรม จดัการ
ฝึกอบรม แนะน าวิธีการ

 

- เพื่อให้เด็กพิการ เด็กปญัญา
อ่อน และเด็กสมาธสิั้น ใน
ต าบลล าใหม่ ได้รับการดูแล
และเลี้ยงดูที่ถูกวิธ ี

 

- เด็กพิการ เด็กปญัญาอ่อน 
และเด็กสมาธิสั้นได้รับการเลี้ยง
ดูที่ถูกวิธี 

-    

- เด็กพิการ เด็กปัญญาอ่อน 
และเด็กสมาธิสั้นได้รับการ
เลี้ยงดูที่ถูกวิธ ี

เจ้าภาพหลัก :  
รพ.สต.ล าใหม่ 
เจ้าภาพรอง : 
โรงเรียน 
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ดูแลและเลี้ยงดูเด็กพิเศษท่ี
ถูกต้องให้ผู้ปกครอง ปีละ 
๒ ครั้ง 

๒ โครงการเบี้ยยังชีพแก่เด็ก
พิการ 
๒.๑ กิจกรรมการมอบเบี้ย
ยังชีพเดือนละ ๕๐๐ บาท 

 

- เพื่อให้เด็กพิการได้รับปัจจยั
ยังชีพท่ีจ าเป็น 

 

- เด็กทุกคนที่มีบัตรประจ าตัวผู้
พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

๔๗๔,๐๐๐ 
 

๔๗๔,๐๐๐ 

 

๔๗๔,๐๐๐ 

 

- เด็กพิการทุกคนไดร้ับความ
ช่วยเหลือตามสิทธิ 

เจ้าภาพหลัก :  
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 


