
คํานํา 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔  ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ 
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี     

 

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลกันตังใต้ 
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ส่วนที่  ๑ 
บทนํา 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  อันเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแผนพัฒนา 
ที่สามารถตอบสนองต่อการทํางานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งช้ีความสําเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทําให้การดําเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปลา่ของหน่วยงานที่ซ้ําซ้อน และ  
๕)  ทําให้เกิดความแจ่มชัดในการดําเนินงาน  

 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่ เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งช้ีว่า ผลจากการ
ดําเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ 
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 
/ในทางตรง... 

 
 
 
 



 
~ ๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-
effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่า
เป็นผู้ดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจําเป็นและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จําเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบ 
ติดตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทํารายงานการติดตามประจํา 
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการ
ทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  
“การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีกําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน
เป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 
ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะช้ีได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   
จะดําเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการดําเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน
ไว้แล้วและที่ได้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือ
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ จึงต้องการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน
ตุลาคม  พ .ศ .๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน  พ .ศ . ๒๕60 ถึงกันยายน  พ .ศ . ๒๕๖๐ ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ดําเนินการ   

๑) กําหนด... 
 



 
~ ๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้ จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน 

ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกกําหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลน้ีไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ
การจับผิด  แต่เป็นเคร่ืองมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีว่าเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทําให้ผู้บริหารท้องถิ่น
นําไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชา
สังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กํากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และ
ที่สําคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 

2.  ความสําคญั... 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 
~ ๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ  เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย 
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
คํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้ังงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังน้ี 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการท่ี
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้ังงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสํารอง 
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่  
ทําให้ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือนําไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ 

ประชาชน... 
 

2.  ความสําคญัของการตดิตามและประเมินผล 



 
~ ๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
ประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ 
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยาย
โครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบดําเนินการและจะต้องต้ังรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ต้ังรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความย่ังยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ได้อย่างดีย่ิง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการติดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒ นาท้ อ งถิ่ น  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังน้ี   
ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ใหม้ีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่... 

3.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการตดิตามและประเมินผล 



 
~ ๖ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกับประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 

ผังขัน้ตอน... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ ๗ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔.  กรอบ... 

ผังขัน้ตอนการดาํเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบ้รหิารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

        
              ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ
ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึงได้จากการตดิตาม
และประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

ดําเนนิการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพฒันา 

กําหนดแนวทาง วิธกีารในการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา 



 
~ ๘ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ได้กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังน้ี     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

5.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน  

(๓)  ความ... 

5.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 



 
~ ๙ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
 

 
(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน  สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน

มีนํ้าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานสง่เสริมคณุภาพชีวิต 
เด็ก ได้รับการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานทุ กคน   ผู้ สู งอายุ   ผู้ พิ การ  ผู้ ป่ วย เอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทําร้าย  สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในหมู่บ้านลดลงและถูกกําจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายนํ้าดีขึ้น     
๖)  ด้านศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมท้ังได้เรียนรู้ความสําคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว่าสามารถดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดําเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบํารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 



 
~ ๑๐ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
(๖)  ประสทิธผิล... 

 
 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

5.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล และเขต อปท.
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง กฎหมาย สังคม  สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทําได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  



 
~ ๑๑ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 
และเพ่ิมเติม   

๔.๔  ดําเนินการ... 
 

5.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
หรือไม่ 

5.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ซึ่งต้องกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบท่ี
สําคัญ ๒ ประการ ดังน้ี 

6.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ ๔ ประการ  ดังน้ี 
  (๑ )  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
สามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังน้ี 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที ่ ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที ่ ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที ่ ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที ่ ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

6.  ระเบยีบ วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 



 
~ ๑๒ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

   
 

(๔)  เครื่องมือ... 
 
 

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธ ี อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ต้ังไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

6.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนําข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ

ดําเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
   

     
  สิ่งที่จะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี   

7.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 



 
~ ๑๓ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ... 
 
 
 

 
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี ้

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 

7.๓  การตดิตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอน

การปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๓ )  ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้ เหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลง

8.  ประโยชนข์องการตดิตามและประเมินผล  



 
~ ๑๔ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

วัตถุประสงค์บางส่วน การเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนํา
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการ
นําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงขึ้น 

 
๕)  ทําให้ทราบ... 

 
๕)  ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจาก

สาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจดัปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่าน้ีได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทําให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ดําเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสําเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 

๑)  นายสมบูรณ์  ใจตรง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๒)  นายอัศวิน  นาวาเดช   สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้           กรรมการ 
๓)  นายพนมกร  กันตังกุล สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้    กรรมการ    
๔)  นายพานิช  มีเล็ก   สมาชิกสภา อบต.กันตังใต้  กรรมการ 
๕)  นายสมพร  เพ็ชรสวัสด์ิ  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๖)  นางจิรัฎฐ์  ทองชู       ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๗)  นายปิยะวัฒน์  เก้ือนุ้ย  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรรมการ 

9.  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบลกันตงัใต ้



 
~ ๑๕ ~ 

 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต ้ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม  ๒๕๖๐) 

๘)  นางอารี  สวัสด์ิประสิทธ์ิ ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง          กรรมการ 
๙)  นางเย็นจิตร์  แซ่เลี้ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
๑๑) หัวหน้าสํานักงานปลัด             เลขานุการกรรมการ 

         



 

~ ๑๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต้องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว่า 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งนํ้า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เน่ืองด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทาง... 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยุทธศาสตร ์



 

~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งน้ี  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ    
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณปี  
๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

วิสัยทัศน์... 
 

 



 

~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหล่ือมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓   :  การเติบโตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย   

๕ ประเด็นหลัก ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านยิมหลักของคนไทย เพือ่สร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญ ู ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝห่าความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรยีนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ ่

๙)  มีสติ... 
 
 
 



 

~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทํา  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกพรรคแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกทั้งยังเป็นสํานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายท้ัง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ืองของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี ้

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 

๑๐)  การส่งเสริม... 
 



 

~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นําเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) ทั้งน้ี 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดําเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนด... 
 



 

~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทําผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒ .๔)  สํารวจและจัดทําข้อมูลการกระทําผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดทําข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด

ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นําแนวทางดังกล่าวมาจัดทํายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นการจัดทําแผนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
สูง ชีวิตมีความมั่นคง และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

แผนพฒันากลุม่จังหวัด 
        กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด  ต้ังอยู่ชายฝ่ังทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง  มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มี
จุดขายทางการท่องเท่ียวที่สําคัญของประเทศ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมู่เกาะ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ เช่น 
ดํานํ้า ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Paradise หรือ 
มรกตเมืองใต้”  โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่  แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์
ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา – กระบ่ี - ตรัง และแหล่งนํ้าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองท่ีเป็นการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและสปา  มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลช้ันนําของโลก (World 
Class) ที่สําคัญ คือ ท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยานในประเทศอีกแห่ง  
คือ ท่าอากาศยานระนอง มีท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต 
มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 
  นอกเหนือจากการยกระดับขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุกแล้วการ
ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (พ.ศ.2557-2560) ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้และ
สร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับทุกภาคส่วน   โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  และชุมชนท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความ
เข้มแข็งและการพัฒนาที่ ย่ังยืน  ทั้งน้ี  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว  ยังเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ 
            /ทําการ... 



 

~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

ทําการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างย่ิงยางพาราและปาล์มนํ้ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด  ทั้งน้ี การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็นกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบ
จากการท่องเที่ยว  ที่อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ในเวลาเดียวกัน 
  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และความต้องการของประชาสังคม  ท้องถิ่น  และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
พ้ืนที่โดยมุ่งเป้าในการรักษาคุณภาพความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคณุภาพระดบัโลก 

บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างย่ังยืน” 
พนัธกิจ (Mission)  
 1.  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคเกษตรภายในกลุ่มจงัหวัดและเช่ือมโยงการ
คมนาคมกับต่างประเทศ 
 3.  เพ่ิมขีดความสามารถด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ือ 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 4.  สร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน 
และท้องถิ่น 
 5.  การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 
 6.  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความย่ังยืน 
 

แผนพฒันาจังหวัดตรงั พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 

 

 
 
 

พนัธกิจของจังหวัดตรัง 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้มคีวามมั่งคั่ง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ย่ังยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5. เสริมสรา้งธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

ตรังเมืองแห่งความสขุ บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล  



 

~ ๒๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและย่ังยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณแ์ละมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 

ประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัด (ตามลําดบัความสําคญั) 
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและย่ังยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความย่ังยืน 

1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2560 – 2562) 

วิสัยทัศน์ : 
 

“เปน็องค์กรหลักในการประสานพฒันาท้องถ่ินและชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมเชิงคณุภาพ 
สบืสานภูมิปญัญา สูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสูป่ระชาชนอย่างย่ังยืน” 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างย่ังยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2560 – 2562) 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์
1. ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทา่เทียบเรือ ขยายเขต 

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
2.  พัฒนาระบบจราจร 



 

~ ๒๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

3.  พัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า เพ่ืออุปโภคบริโภค 
4.  พัฒนาระบบขนส่ง 
5.  พัฒนางานวางผังเมือง 
6.  ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
7.  เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามันและการท่องเที่ยว 
    ชุมชน 
8.  การส่งเสริมความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสูช่าวต่างชาติที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง  
9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
1.  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.  พัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย   การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
6.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7.  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน    ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
4.  สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ประชาชน  และชุมชน  ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. เฝ้าระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บําบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5.   บําบัดและจัดการขยะ 
6.  ส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นอนรุักษแ์ละส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
1.  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยู่ดีมีสขุ ของท้องถ่ิน 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร  
     โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   ฯลฯ 
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3.  สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวก ใหแ้ก่ประชาชน      
4.  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิารและการพฒันาบคุลากรของท้องถ่ิน 
  1.  สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ 

1.5  THAILAND  4.0 
               ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่   Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ  “ทํ ามาก  ได้ น้อย” เราจึงต้องการปรับ เปลี่ ยน เป็น“ทํ าน้อย  ได้มาก” น่ันหมายถึ ง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน  3  มิติสําคัญ  คือ  
             1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
             2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
             3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ้น  
             ดังน้ัน ประเทศไทย 4.0  จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบสําคัญ  คือ  
              1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ  เป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
             2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รฐัต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสงู  
             3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services  
             4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5  กลุ่มด้วยกันคือ  
              4.1 .กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
              4.2 กลุม่สาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
              4.3 กลุม่เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
              4.4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ  
              4.5. กลุม่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมลูค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 

8. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลกันตังใต ้

8.1 วิสัยทศัน ์(Vision) 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพ่ือระดมความคิด สรุปสภาพปัญหา/ความต้องการของ

ประชาชนในตําบลกันตังใต้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
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บริหารส่วนตําบลกันตังใต้และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ได้
ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้
เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลกันตังใต้เป็นตําบลที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 

 

 

 

 

 

8.2 ยุทธศาสตร ์
 1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์กรภาครัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่พ่ีน้องประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. จะดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซมถนน เส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และตามความจําเป็น เช่น ปรับปรุงถนน  บุกเบิกถนน  เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งนํ้าและระบบประปาเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและย่ังยืน  เช่น  ปรับปรุงนํ้าอุปโภคให้สะอาด  ขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 3. ปรับปรุงคูระบายนํ้า บุกเบิกคูระบายนํ้า ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง 
 4. ปรับปรุงท่อระบายนํ้าเป็นบล็อกระบายนํ้า 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
พ่ีน้องประชาชน เช่น ขยายเขตไฟฟ้า ติดต้ังไฟสาธารณะ(เพ่ิมเติม) เป็นต้น 
 2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้อยู่ดีกินดีและสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พ่ี น้องประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ  สามารถดูแลคน 
ในครอบครัวและมีรายได้เสริม เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
กันตังใต้ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทรัพยากรและความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจําหน่าย 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนในท้องถิ่น 
 5. จัดต้ังและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตําบล (OTOP) 
 6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 

 

“เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารฐั ก่อให้เกิดประโยชน์สขุอย่างยั่งยืน ” 
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 7. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 8. ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับความรู้ ฝีมือและ
ภูมิ ปัญญ าท้ องถิ่ น ให้ สามารถส ร้างมู ลค่ า เพ่ิ มของผลิต ภัณฑ์ ตลอดจนส่ งเสริมส นับสนุนการรวมกลุ่ ม 
การผลิตภัณฑ์และจําหน่าย 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
 10. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพเพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีขึ้น 
3. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ พัฒนาที่ ป่าชุมชนที่ อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ 
ป่าชายเลน ซึ่งสามารถรองรับการศึกษาและท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวระบบเชิงนิเวศให้มีความสะดวกและปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชนตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวระบบเชิง
นิเวศ 
 3 . ส่ ง เส ริ ม แล ะป รับ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใน เข ตอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน ตํ าบ ล กั น ตั ง ใ ต้ ต ลอดจน 
พัฒนาป่าชุมชนบ้านแตะหรําและเกาะเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 พัฒนาศักยภาพของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ โดยการสนับสนุนส่งเสริม
ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญหาเป็นทุนไว้สร้างงาน 
สร้างรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และด้านสาธารณสุขตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 4.1 การพัฒนาด้านสังคม 
  1. พัฒนาศักยภาพในแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
เพ่ือการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
กันตังใต้ให้ดีขึ้น 
  2. ส่งเสริมการจัดทําแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม  
องค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จําเป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้าง
สังคมอยู่ดีมีสุข 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้าง
สังคมอยู่ดีมีสุข 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านจัดสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี สภาเด็กและเยาวชน 
กรรมการหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
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 4.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา 
ในระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
  2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานและมีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์ฯมีสุขภาวะท่ี
ดีตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
  3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบห้องเรียน 
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) เพ่ือเช่ือมต่อกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และสังคมโลกภายนอก 
  7. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
  1 . ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมต่าง ๆ  เช่น  วันสําคัญทางศาสนา   
การสอนจริยธรรมทางศาสนา  เป็นต้น 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ  วันสงกรานต์  เป็นต้น 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  หนังตะลุง  มโนราห์  รองแง็ง ฯลฯ เป็นต้น 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว  อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบย่ังยืนสืบไป 
 4.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  1. ส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  มีการออกกําลังกายเพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  โดยการจัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ให้เด็ก เยาวชนและพ่ีน้องประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกกําลังกายอย่างทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกลังกายและการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน 
  5. อุดหนุนศูนย์กีฬาตําบล หมู่บ้าน และส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาภายนอกและกีฬา
ภายนอกท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน 
 4.5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  1. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่าน 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  2. พัฒนาและดําเนินการในการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 
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  4. เฝ้าระวังติดตาม สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนมาตรการป้องกันโรคติดต่อทุกชนิดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
  5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการสาธารณสุข  อปพร. อสม .  
มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  มีนโยบายในการฟ้ืนฟูสภาพและการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือสูญ
สิ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
  1. รณรงค์ให้พ่ีน้องประชาชนมีจิตสํานึกและเล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สวยงาม 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้สองข้างถนนให้มีความเขียวขจีเพ่ือสร้าง 
ความร่มรื่นและสวยงาม 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
อันนําไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังน้ี 
   Reduce   คือ  การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรท่ีไม่จําเป็นลง 
   Reuse     คือ  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ํา 
   Recycle   คือ  การนําหรือเลือกใช้ทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ 
6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  จะส่งเสริมคนดีและมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก  จงึกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 1 . ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่ งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน “ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมตรวจสอบ” 
 2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกแห่ง  ในกรณีที่มีเหตุ
จําเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหรือวิธีการทํางานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว 
 4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 5. มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําตลอดจนพนักงานจ้าง  ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ในการทํางานเพิ่มแนวคิดในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มากย่ิงขึ้น 
 6. บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 7. ก่อสร้างอาคารสํานักงานที่ทําการองค์การบริหารส่วนกันตังใต้หลังใหม่ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ราชการใน
การประชุม การบริการประชาชน และรับรองแขกบ้านแขกเมือง 
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 8. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 
 9. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้พ่ีน้องประชาชนทราบทางเสียงไร้สาย 
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
ทั้งภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น 
 11. พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  เช่น  การ
บริการจัดเก็บภาษี  จัดเก็บค่านํ้าประปา  จัดเก็บค่าขยะ  เป็นต้น 
 12. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาคม 
 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
 14. ประสานและบูรณาการการทํางานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทํางานในภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอกันตังและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 15. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน 
 16. จัดซื้อเรือตรวจการณ์เพ่ือเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 17. จัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ 
 18. จัดซื้อรถตรวจการณ์  รถกู้ชีพ  กู้ภัย 
 19. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการป้องกันสาธารณภัย 
7. นโยบายด้านการอยู่ดีมีสุข 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  จะส่งเสริมและพัฒนาพ่ีน้องประชาชนให้ตระหนักและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือการอยู่ดีมีสุข จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการออมเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 การกําหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ดังกล่าวได้วางอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนเพื่อให้สามารถดําเนิน
นโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ได้  ทั้งน้ี การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้อย่างแท้จริง  โดยใช้
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทํางบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน 
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9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า โดยให้
ความสําคัญกับข้อมูลด้านเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งนํ้า เช่น ปริมาณนํ้าฝน  แหล่งนํ้าธรรมชาติ แหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดทํายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเก่ียวกับด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า โดยให้จัดทําเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้
เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งนํ้าเพ่ือองค์การบริหารส่วนตําบลจะได้นําบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจข้อมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งน้ีให้ท้องถิ่น
อําเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสํารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องสํารวจมีดังน้ี  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งนํ้ากิน นํ้าใช้ (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทําเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งนํ้าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร 

 
**************************** 
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วิธีการติดตามและประเมินผล 
 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560  เป็นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ในภาพรวม 
ในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบประเมินดังน้ี 
แบบที่  1  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทํา 
       การประเมินและรายงานทุกคร้ัง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์  
                แล้ว 
แบบที่  2  :  เป็นแบบติดตามผล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและ 
        รายงานผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560   
แบบที่  3/1  :  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง 
                   ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 3 
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คําชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 

ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

 
ประเดน็การประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไม่มี 
การดําเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น 
1. มีการจัดตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพือ่จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนา 

 
 

 

ส่วนที่  2  การจัดทําแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของทอ้งถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 

 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น 

 
 

 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

 

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัทาํบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องท้องถ่ินโดยตนเอง 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต้  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง กันยายน  ๒๕๖๐)  

 
 

 
 

คําชีแ้จง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามผล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือน  (ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน  2560) 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  องคก์ารบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

2. รายงานผลการดาํเนินงาน   ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน  2560 

ส่วนที่  2  ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสามป ี
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที ่ 1  2560 ปีที ่ 2  2561 ปีที ่ 3  2562 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 47 33,960,000.- 47 26,450,000.- 47 26,850,000.- 141 87,260,000.- 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 50,190,000.- 5 20,190,000.- 5 10,190,000.- 15 80,570,000.- 
3. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 30 4,195,000.- 30 4,195,000.- 30 4,195,000.- 90 12,585,000.- 
4 .ก า ร พั ฒ น า ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 3,200,000.- 5 1,200,000.- 5 1,200,000.- 15 5,600,000.- 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 20 2,525,000.- 20 2,425,000.- 20 2,425,000.- 60 7,375,000.- 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 5,576,000.- 33 5,766,000.- 33 5,766,000.- 99 17,108,000.- 
7. การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 4 40,000.- 4 40,000.- 4 40,000.- 12 120,000.- 

รวม 144 99,686,000.- 144 60,266,000.- 144 50,566,000.- 432 210,618,000.- 

 
 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ผลการดําเนนิการตามแผนพฒันาป ี 2560  รอบ  6  เดือน (ตัง้แตเ่ดือนเมษายน – เดือนกันยายน  2560)  

 

  
 ยุทธศาสตร์ 

 

จํานวนโครงการที่แล้วเสร็จ 
 

จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       10 14.49 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว       2 2.90 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม       22 31.88 

4 .การพัฒ นาด้ านสิ่ งแ วดล้ อมและการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      1 1.45 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม       14 20.29 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร       20 28.99 

รวม       69 100 
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3. การเบกิจ่ายงบประมาณป ี 2560  รอบ  6  เดือน (ตัง้แต่เดือนเมษายน  – เดือนกนัยายน  2560)  

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณทีต่ัง้ไว ้ งบประมาณเบกิจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,485,000.- 4.62 915,000.- 6.93 570,000.- 3.01 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 80,000.- 0.25 - - 80,000.- 0.42 

3. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 2,820,460.- 8.78 1,211,493.52 9.17 1,608,966.48 8.51 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10,000.- 0.03 - - 10,000.- 0.05 
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 9,080,000.- 28.26 4,390,652.- 33.22 4,689,348.- 24.79 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 18,655,280.- 58.06 6,698,095.17.- 50.68 11,957,184.83 63.22 

รวมทั้งสิ้น 32,130,740.- 100 13,215,240.69.- 100 18,915,499.31.- 100 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตงัใต้  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 

 

4. โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 รอบ  6  เดือน (ตั้งแต่เดือนตลุาคม  2559  -  เดือนมีนาคม  2560)  

 

ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน       

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุฬาวิลล์  หมู่ที่  6      250,000.- 249,000.- 1,000.- 
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกุโบร์  หมู่ที่  5    173,000.- - 173,000.- 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าเรือ  หมู่ที่  1    250,000.- 249,000.- 1,000.- 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่  2    120,000.- - 120,000.- 
5 โครงการก่อสร้างรางตื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปากซอยไทรงาม  หมู่ที่  6    13,000.- - 13,000.- 
6 โครงการบุกเบิกถนนซอยท่าโต๊ะหรีม  หมู่ที่  3    280,000.- 253,000.- 27,000.- 
7 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําริมถนนสายวังวน – เกาะเคี่ยม (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่  4    153,000.- - 153,000.- 
8 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําริมถนนสายวังวน – เกาะเคี่ยม (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่  4    145,000.- 144,000.- 1,000.- 
9 โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายไข่  หมู่ที่  2    24,000.- 20,000.- 4,000.- 

10 โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านนายเด็น  หมู่ที่  5    77,000.- - 77,000.- 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพฒันาด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ    50,000.- - 50,000.- 
2 อุดหนุนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า  หมู่ที่  5    30,000.- - 30,000.- 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป       

1 ค่าบอกรับวารสาร    51,000.- 19,900.- 31,100.- 
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี    50,000.- 25,800.- 24,200.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวา)    60,000.- - 60,000.- 
4 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา)    60,000.- - 60,000.- 
 แผนงานการศึกษา       

1 โครงการแข่งขันทักษะและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    20,000.- - 20,000.- 
2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ    120,000.- 94,841.- 25,159.- 
3 โครงการซ้อมหนีไฟ    5,000.- - 5,000.- 
4 โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง    30,000.- 19,797.- 10,203.- 
5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา    112,000.- 46,000.- 66,000.- 
6 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
   34,000.- 34,000.- - 

7 โครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    10,000.- - 10,000.- 
8 ค่าอาหารเสริม(นม)    633,460.- 314,225.52.- 319,234.48.- 
9 อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีที่  6 
   1,236,000.- 597,000- 639,000.- 

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ํา – ห้องส้วม สุขภัณฑ์เด็ก    50,000.- - 50,000.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

1 โครงการกิจกรรมค่ายผู้นําเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด    60,000.- 59,930.- 70.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น    30,000.- - 30,000.- 
2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น    20,000.- - 20,000.- 
3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะพื้นบ้าน    50,000.- - 50,000.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุกหมู่บ้านถือศีล 5    30,000.- - 30,000.- 
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว      80,000.- - 80,000.- 
6 โครงการสนับสนุนการถือศีลอด    30,000.- - 30,000.- 
7 อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม      49,000.- - 49,000.- 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 แผนงานการเกษตร       

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน    10,000.- - 10,000.- 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพฒันาด้านคณุภาพชวีิตและสังคม 

 แผนงานรักษาความสงบภายใน       
1 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    15,000.- - 15,000.- 
2 จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว  จํานวน  2  เส้น    17,000.- - 17,000.- 
 แผนงานสาธารณสุข       

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการติดเชื้อเอสไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน    10,000.- - 10,000.- 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน       

1 โครงการส่งเสริมภาวะผู้นําและพัฒนาสตรีตําบลกันตังใต้  ประจําปี  2560    30,000.- - 30,000.- 
2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต้    20,000.- - 20,000.- 
3 โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของเยาวชนตําบลกันตังใต้    10,000.- - 10,000.- 
4 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต้    40,000.- - 40,000.- 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       

1 โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ยาเสพติด  ประจําปี  2560    150,000.- *โอนเพิ่ม 30,000.- 180,000.- 
2 ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาของ อบต. ไปทําการแข่งขันกีฬาภายนอก    150,000.- 143,452.- 6,548.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 แผนงานงบกลาง       
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    7,044,000.- 3,458,100.- 3,585,900.- 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ    1,344,000.- 613,600.- 730,400.- 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    90,000.- 45,500.- 44,500.- 
4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลกันตังใต้    30,000.- - 30,000.- 
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันตังใต้    130,000.- 130,000.- - 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
1 การบริหารงานทั่วไปภายใน อบต.   

 
 
 

  
514,080.- 

 
214,200.- 

 
299,880.- เงินเดือนนายก/รองนายก อบต. 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก อบต. 42,120.- 17,550.- 24,570.- 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต. 42,120.- 17,550.- 24,570.- 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 86,400.- 36,000.- 50,400.- 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,195,200.- 498,000.- 697,200.- 
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   

 
 
 

  
2,400,000.- 

 
982,200.- 

 
1,417,800.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 843,840.- 181,800.- 662,040.- 
- กองช่าง 272,000.- 119,820.- 152,180.- 
- กองการศึกษาฯ 630,120.- 215,850.- 414,270.- 
- กองสวัสดิการสังคม 422,760.- 144,060.- 278,700.- 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน   

 
  

86,400.- 
 

35,000.- 
 

51,400.- - สํานักงานปลัด 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 - กองคลัง   
 

 48,000.- - 48,000.- 
- กองการศึกษาฯ 15,000.- - 15,000.- 
เงินประจําตําแหน่ง   

 
 
 

  
170,400.- 

 
70,000.- 

 
100,400.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 42,000.- - 42,000.- 
- กองช่าง 42,000.- - 42,000.- 
- กองการศึกษาฯ 42,000.- 21,000.- 21,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 42,000.- 21,000.- 21,000.- 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   

 
  

240,495.- 
 

98,600.- 
 

141,895.- - สํานักงานปลัด 
- กองคลัง 238,560.- 98,600.- 139,960.- 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

 
 
 

  
609,600.- 

 
254,000.- 

 
355,600.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 289,200.- 165,500.- 123,700.- 
- กองช่าง 870,000.- 431,520.- 438,480.- 
- กองการศึกษาฯ 129,120.- 55,450.- 73,670.- 
- กองสวัสดิการสังคม 216,000.- 102,360.- 113,640.- 
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   

 
 

  
53,080.- 

 
21,825.- 

 
31,255.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 12,000.- 10,000.- 2,000.- 
- กองช่าง 54,000.- 28,200.- 25,800.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 - กองการศึกษาฯ    48,000.- 10,000.- 38,000.- 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    

 
 
 

 
400,000.- 

 
*โอนลด 200,000 

 
200,000.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 130,000.- - 130,000.- 
- กองช่าง 140,000.- *โอนลด 127,000 13,000.- 
- กองการศึกษาฯ 100,000.- *โอนลด 70,000 30,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 60,000.- *โอนลด 60,000 - 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    

 
 
 

 
50,000.- 

 
- 

 
50,000.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 20,000.- 5,700.- 14,300.- 
- กองช่าง 5,000.- - 5,000.- 
- กองการศึกษาฯ 5,000.- - 5,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 5,000.- - 5,000.- 
ค่าเช่าบ้าน   

 
 
 

  
186,000.- 

 
91,200.- 

 
94,800.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 5,000.- - 5,000.- 
- กองช่าง 36,000.- 3,000.- 33,000.- 
- กองการศึกษาฯ 36,000.- - 36,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 36,000.- 15,000.- 21,000.- 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   

 
  

85,000.- 
 

22,930.- 
 

62,070.- - สํานักงานปลัด 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 - กองคลัง   
 
 

 5,000.- - 5,000.- 
- กองช่าง 5,000.- - 5,000.- 
- กองการศึกษาฯ 10,000.- 2,400.- 7,600.- 
- กองสวัสดิการสังคม 10,000.- 4,500.- 5,500.- 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่   

 
 

  
50,000.- 

 
43,892.- 

 
6,108.- - สํานักงานปลัด 

- กองการศึกษาฯ 10,000.- 5,364.- 4,636.- 
- กองสวัสดิการสังคม 5,000.- - 5,000.- 
ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ     

 
 

10,000.- 
 
- 

 
10,000.- - สํานักงานปลัด 

- กองการศึกษาฯ 5,000.- - 5,000.- 
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   

 
 

  
290,000.- 

 
108,000.- 

 
182,000.- - สํานักงานปลัด 

- กองการศึกษาฯ 216,000.- 87,900.- 128,100.- 
- กองสวัสดิการสังคม 115,000.- 48,360.- 71,640.- 
ค่าเบี้ยประกันภัย    40,000.- - 40,000.- 
ค่าฤชาและค่าธรรมเนียมศาลฯ    10,000.- 5,500.- 4,500.- 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    

 
 

30,000.- 
 
- 

 
30,000.- - สํานักงานปลัด 

- กองการศึกษาฯ 10,000.- - 10,000.- 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    30,000.- - 30,000.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม     10,000.- - 10,000.- 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

 
 
 

  
300,000.- 

 
55,994.11.- 

 
244,005.89.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 110,000.- - 110,000.- 
- กองช่าง 50,000.- - 50,000.- 
- กองการศึกษาฯ 90,000.- - 90,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 40,000.- 18,956.- 21,044.- 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   

 
 

  
30,000.- 

 
1,450.- 

 
28,550.- - สํานักงานปลัด 

- กองการศึกษาฯ 10,000.- - 10,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 10,000.- - 10,000.- 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   

 
 

  
80,000.- 

 
22,069.04.- 

 
57,930.96.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 30,000.- 4,610.- 25,390.- 
- กองช่าง 150,000.- 65,275.55.- 84,724.45.- 
- กองการศึกษาฯ 50,000.- 400.- 49,600.- 
ค่าไฟฟ้า   

 
 

  
240,000.- 

 
95,733.77.- 

 
144,266.23.- - สํานักงานปลัด 

- กองช่าง 580,000.- 216,175.93.- 363,824.07.- 
- กองการศึกษาฯ 15,000.- 4,565.14.- 10,434.86.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 ค่าบริการโทรศัพท์    12,000.- 2,116.46.- 9,883.54.- 
ค่าบริการไปรษณีย์    10,000.- - 10,000.- 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   

 
 

  
25,000.- 

 
14,249.42.- 

 
10,750.58.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 10,000.- 4,249.42.- 6,522.50.- 
- กองช่าง 10,000.- 3,477.50.- 5,750.58.- 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

 
  

380,000.- 
 

183,720.- 
 

196,280.- - กองคลัง 
- กองช่าง 1,050,000.- 715,269.30.- 334,730.70.- 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    235,000.- 43,784.- 191,216.- 
วัสดุสํานักงาน   

 
 
 

  
70,000.- 

 
21,860.- 

 
48,140.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 50,000.- - 50,000.- 
- กองช่าง 28,000.- 12,909.- 15,091.- 
- กองการศึกษาฯ 30,000.- 1,296.- 28,704.- 
- กองสวัสดิการสังคม 20,000.- - 20,000.- 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ   

 
 

  
15,000.- 

 
5,231.- 

 
9,769.- - สํานักงานปลัด 

- กองช่าง 150,000.- 67,440.- 82,560.- 
- กองการศึกษาฯ 5,000.- - 5,000.- 
รายจ่ายอื่น    20,000.- - 20,000.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 วัสดุงานบ้านงานครัว   
 
 

  
20,000.- 

 
5,095.- 

 
14,905.- - สํานักงานปลัด 

- กองช่าง 15,000.- 11,690.- 3,310.- 
- กองการศึกษาฯ 10,000.- - 10,000.- 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   

 
 

  
25,000.- 

 
15,760.- 

 
9,240.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 5,000.- - 5,000.- 
- กองช่าง 100,000.- 11,990.- 88,010.- 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

 
 
 

  
150,000.- 

 
35,713.- 

 
114,287.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 3,000.- 920.44.- 2,079.56.- 
- กองช่าง 320,000.- 124,227.09.- 195,772.91.- 
- กองการศึกษาฯ 5,000.- - 5,000.- 
- กองสวัสดิการสังคม 5,000.- - 5,000.- 
วัสดุคอมพิวเตอร์   

 
 
 

  
60,000.- 

 
24,250.- 

 
35,750.- - สํานักงานปลัด 

- กองคลัง 60,000.- 11,650.- 48,350.- 
- กองช่าง 40,000.- - 40,000.- 
- กองการศึกษาฯ 30,000.- 500.- 29,500.- 
- กองสวัสดิการสังคม 10,000.- - 10,000.- 
วัสดุการเกษตร       
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

 - สํานักงานปลัด    
 

10,000.- - 10,000.- 
- กองการศึกษาฯ 5,000.- - 5,000.- 
วัสดุอื่น    5,000.- - 5,000.- 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล    10,000.- 1,284.- 8,716.- 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)    100,000.- 38,159.- 61,841.- 
วัสดุก่อสร้าง    10,000.- 4,652.- 5,348.- 

2 จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 เครื่อง (สํานักงานปลัด)    4,300.- 4,300.- - 
3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม)    12,000.- 12,000.- - 
4 จัดซื้อตู้โชว์  จํานวน 1 ชุด (กองช่าง)    95,000.- 94,500.- 500.- 
5 จัดซื้อเครื่องกระแทกคอนกรีต  จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)    53,000.- 52,500.- 500.- 
6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง (กองช่าง)    16,000.- 16,000.- - 
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับ

เลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 
   150,000.- - 150,000.- 

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล    15,000.- 14,651.- 349.- 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ฯ    200,000.- 42,282.- 157,718.- 

10 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลวังวน    24,000.- 20,000.- 4,000.- 
11 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    300,000.- - 300,000.- 
12 โครงการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการชําระภาษีค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตฯ    30,000.- - 30,000.- 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
13 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง    150,000.- - 150,000.- 
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ลําดบั 
ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงาน  

งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ 

 

งบประมาณ
ดําเนนิการ 

 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

14 โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    20,000.- - 20,000.- 
15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย    30,000.- - 30,000.- 
16 สนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.กันตังใต้    30,000.- - 30,000.- 

 แผนงานเคหะและชุมชน       
17 รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล    300,000.- - 300,000.- 

 แผนงานงบกลาง       
18 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    120,000.- 57,324.- 62,676.- 
19 สํารองจ่าย    100,000.- - 100,000.- 
20 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น    163,485.- 163,485.- - 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 32,130,740 13,215,240.69 18,915,499.31 
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5. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
 อบต. ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนพัฒนาตําบลได้ทุกโครงการ  เน่ืองจากรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไปตามที่ประมาณการรายรับไว้ แต่อย่างไรก็ตาม อบต. สามารถนําปัจจัยดังกล่าวมาศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลปีต่อไป  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1. ช่ือโครงการที่ได้ต้ังงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการเดียวกัน  
ทําให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. โครงการในแผนพัฒนามีเยอะแต่สามารถนําไปปฏิบัติได้น้อย  เน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบประมาณ
ควรจัดทําแผนให้กระชับและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
 3. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
มีการเสนอโครงการที่ ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร  ทําให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจํานวนมากกว่า
งบประมาณในการดําเนินการ 
 4. งบประมาณการพัฒนาเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ทําให้โอกาสในการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ น้อย 
 5.  ปัจจัยด้านปัญหาของท้องถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อบต. จึงจําเป็นต้องพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่รุนแรงและสําคัญตามลําดับก่อนหลัง 
 จากปัจจัยเหล่าน้ี ทําให้ อบต. ไม่สามารถดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว้ทั้งหมด  แต่อย่างไรก็
ตาม อบต. สามารถนําปัจจัยเหล่าน้ีมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลใน
ปีต่อๆ ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  โครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมหมู่บ้านได้รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
ควรเป็นโครงการท่ีนํามาจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 2.  ควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาโดยให้คํานึงถึงสภาพปัญหา  
ความต้องการของประชาชนและความจําเป็นเร่งด่วน 
 3.  ควรช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทําประชาคมให้ชัดเจนว่า อบต. มีบทบาท
และอํานาจหน้าที่อย่างไรบ้าง  เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทรัพยากรจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ก่อสร้างถนน  ขยายเขตประปา  ขุดสระน้ํา 
ฯลฯ  ซึ่งเป็นที่สาธารณะหรืออาจเป็นที่ส่วนบุคคล  ควรมีหนังสืออุทิศที่ดินก่อนที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ  เพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา 
 5.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรมีการบูรณาการในภาพรวม  เพ่ือลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ 
 6.  ควรให้มีการจัดทําแบบฟอร์ม  และทําการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้กลุ่ม  องค์กร  หน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. กันตังใต้  รายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. ทันทีหลังได้รับเงินอุดหนุนและดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
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 7.  ควรแจ้งให้หน่วยงานภายในของ อบต.กันตังใต้ ที่ดําเนินการโครงการจากงบประมาณของ อบต. 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกไตรมาสให้งานนโยบายและแผน  โดยไม่ต้องรอการติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 8.  ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานท่ีดําเนินการ  ทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบอย่างทั่วถึง 
 9.  ควรบริหารและดําเนินงานภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว้  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องโดยให้ยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นสําคัญ 
 10. เมื่อหน่วยงานต่าง ๆ  ดําเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลปัญหาอุปสรรค
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานปีต่อไป 

 
 

.............................................  
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คําชี้แจง  :  แบบที่  3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
     1. ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

       2. วัน/เดอืน/ปี ที่รายงาน     31  มนีาคม  2560 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตรแ์ละโครงการในปี  2560  
     3.  ยุทธศาสตรแ์ละจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ไดป้ฏบิตัิ รอบ 6 เดือน  
         (ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม  2559 – มีนาคม 2560) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการที่
ไดป้ฏบิตั ิ

คดิเปน็ร้อยละของ
แต่ละยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 47 10 21.28 
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 2 40 
3.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 30 22 73.33 
4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5 1 20 
5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 20 14 70 
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 33 20 60.61 
7.การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 4 - - 

รวม 144 69 47.92 

คิดเป็นร้อยละ 47.92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์    
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

แบบที่  1  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการ
ประชุมและจัดประชาคมอย่างถูกต้อง  และมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  มี
การกําหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  มียุทธศาสตร์พัฒนาสอดคล้องกับภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ และมีการกําหนดรูปแบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ตาม
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1. องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 2. รายงานผลการดําเนิน  ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2557 – กันยายน  2558 
ส่วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  37  โครงการ งบประมาณ 26,940,000.-บาท 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  11  โครงการ งบประมาณ 3,440,000.-บาท 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  56  โครงการ งบประมาณ 4,415,000.-บาท 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ งบประมาณ  8,730,000.-บาท 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  44  โครงการ งบประมาณ 15,010,000.-บาท 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  88  โครงการ งบประมาณ 15,739,500.-บาท 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 
  มีจํานวนโครงการทั้งหมด  8  โครงการ งบประมาณ  80,000.-บาท 

**รวมจาํนวนโครงการและงบประมาณทัง้หมด  262  โครงการ  งบประมาณ  74,354,500.-บาท** 
 

2.  ผลการดําเนนิตามแผนพฒันาป ี 2558 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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  จํานวนโครงการทั้งหมด  23  โครงการ / รอ้ยละ  100 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  จํานวนโครงการทั้งหมด   1  โครงการ / ร้อยละ  100 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  จํานวนโครงการทั้งหมด  18  โครงการ / รอ้ยละ  100 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  จํานวนโครงการทั้งหมด   1  โครงการ / ร้อยละ  100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  จํานวนโครงการทั้งหมด  17  โครงการ / รอ้ยละ  100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  จํานวนโครงการทั้งหมด  60  โครงการ / ร้อยละ  100 

**รวมจาํนวนโครงการทัง้หมด  120  โครงการ** 

สรุป  จะเห็นว่าสัดส่วนการนําโครงการไปปฏิบัติจริงมีจํานวนค่อนข้างน้อย  เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรมีจํานวนจํากัด  ประกอบกับไม่สามารถท่ีจะตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทุกโครงการ  
เน่ืองจากประชาชนมีความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อยู่มาก จึงทําให้
จํานวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามีอยู่เป็นจํานวนมาก 

 

3.  การเบกิจ่ายงบประมาณปี  2558 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  8,132,436.-บาท / ร้อยละ  100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  30,000.-บาท / ร้อยละ  100 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  3,005,340.-บาท / ร้อยละ  100 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  10,000.-บาท / ร้อยละ  100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  9,217,400.-บาท / ร้อยละ  100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  จํานวนงบประมาณทั้งหมด  17,477,827.70.-บาท / ร้อยละ  100 

 **รวมการเบกิจ่ายงบประมาณทั้งหมด  37,873,003.70.-บาท / รอ้ยละ  100** 
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