
คําคํานํานํา  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ไดจัดทํา  
“รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 รอบ 6  เดือน (ต้ังแตเดือน เมษายน  – เดือน กันยายน 2561 )” ขึ้น เพ่ือใหเปนไปตา มระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนปกครองทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
ขอ 13 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารท องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอย 
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตที่จัดทําขึ้นน้ี  
เปนการติดตามและประเมินผลในป พ .ศ.2561 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตสามารถประเมินตนเองไดวา ในชวง 
ปที่ผานมาการดําเนินงานครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด  รวมไปถึงจํานวนโครงการ  และงบประมาณที่ใช
ในการดําเนินการทั้งหมดดวย  “รายงานผลการติดตา มและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2560 รอบ 6 เดือน (ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม  2561”  
เลมน้ี จะเปนแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทองถิ่นในเขตพ้ืนที่ตําบลกันตังใตใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม  2561) 

สวนที่  1 
บทนํา 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตา งๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ดานการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพ่ิมมากขึ้น  แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน   จึงกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว   จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนา 
ที่สามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงช้ีความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุ ผลที่มีการ
วางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ  

1)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
3)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
4)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ  
5)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  

 

ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต   เพ่ือใหองคกรบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กลาวมาขางตน  แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม  แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  
ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา  ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร  เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง  แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูโดยที ่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพ
ของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานให
ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ 
นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยง
ในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการในทาง
ตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุ น (cost-effective) 
ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ   การระบุปญหา
ที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา   การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานขอ งสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม  2561) 

ปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวา
เปนผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ  อยางไรก็ตามใน
ความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ  เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวาง
ระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอ นแตอยางใด  บางโครงการมีระบบ 
ติดตามที่อาศัยพนักงาน  ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจํา 
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจํานวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการ
ทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติด ตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ   
“การประเมินผล” น้ัน เปนสิ่งหน่ึงที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ไดจากการ
ประเมินจะใชในการปรับปรุง  แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคข อง
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม  อยางไร อัน
เปนตัวช้ีวัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่
กําหนดไวหรือไม  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเ ปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใช
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback) 
ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสิน
คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแลว การติดตามและประเมินผล จึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด    
จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกขอ งการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น   
เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผน
ไวแลวและที่ไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือ
จากการติ ดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  
ประชาชนในทองถิ่นลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส   เปนกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอ ใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

จากเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  จึงตองการดําเนิ นการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561 รอบเดือน
เมษายน พ.ศ.2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 
และ  ขอ 14  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตองดําเนินการ   

(1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (2) ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประก าศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม  2561) 

ดังน้ัน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกันตังใต  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต   
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม 
2561) ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมิ น 

ทั้งแผนงาน   นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุท ธศาสตรและ
แนวทางที่ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนหรือผูที่มี สวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลน้ีไมใ ชการตรวจสอบเพ่ือ
การจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค
มากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพั ฒนา  แผนพัฒนาสามปวาเปนไปตามความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือการประชาคมทองถิ่นไดดําเนินการตามเปาห มายที่กําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการ
สอดคลองกับงบประมาณและส ภาพพ้ืนที่ของท องถิ่นห รือไม การติดตามและประเมินผลเป นการวัดระดับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรที่ใช โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy 
outputs) การประเมิ นผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิ่งที่จะไดรับหรือสนองตอบกลับจากก ารติดตามและประ เมินผลก็คือจะชวยทําใหผู บริหารทองถิ่ น
นําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเป นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการ
ในกรณีที่เห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพ อใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้ง
ในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ป ระชาชนในพ้ืนที่ องคกรภาคประชา
สังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กํากับดูแลหน วยงานราชการอ่ืนๆ  และ
ที่สําคัญที่สุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 

 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามป และการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป  งบประมา ณรายจายเพ่ิมเติม  
การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ ายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช
จายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยาง ไรบาง  บรรลุวัตถุประสงค
มากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2541  ขอ 22 ใหใชแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณก ารรายรับ  และประมาณการรายจาย 

2.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม  2561) 

และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนว ยงานเพ่ือ ใชประกอบการ
คํานวณขอต้ังงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรว งมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ .ศ. 2559 ขอ 4  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังน้ี 

1)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุน ตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผู ใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่
จะใหเงินอุดหนุน 

3)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับโครงการอันเป นภารกิจหลักตามแผนพั ฒนา
ทองถิ่นที่จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

4)  องคกรปกครอง สวนทองถิ่นเห็ นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจา ยประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิม เติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารอง 
เงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมห าดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 
2548 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพั ฒนาสามปเป นกรอบในการจัดทํางบ ประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให บรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหน่ึงความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานต ามภารกิจขององ คกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการได ตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  
ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพั ฒนาไดอยางเป นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทําใหทรา บถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ 
มากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยาย
โครงการ งานตางๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุ ดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต องเรง
รีบดําเนินการและจะตองต้ังรับใหมั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและต้ังมั่ นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย สิ่งที่
เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดออนตองหยุดและ ลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการ ปรับปรุงใหดีขึ้น  
ต้ังรับใหมั่นเพ่ือ รอโอกาสและสุดท ายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือให เกิดการ
พัฒนาทองถิ่น  โดยการติด ตามและประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาท องถิ่นอยางเขมแข็งและมี
ความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดีย่ิง     
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รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม  2561) 

 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1   
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  ขอ 28  ดังน้ี   
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  

1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     
2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 
2548  ขอ 29 (2)   

 
 
 
 

3.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 4   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดั งกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ขอ 13 (3)  

   
ขั้นตอนที่ 5   

ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมกั บประกาศผลการติ ดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด ประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ขอ 14 (5)   
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ไดกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังน้ี     

ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

        
              ประกาศผลการติ ดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบ ริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  
2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561  – 2564 )  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

5.1  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และเปน

หวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(2)  ความสอดคลอง (relevance) 

 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  
ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนา อําเภอ  แผนพัฒนา ตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหาความตองการของประชาคมและหมูบาน 

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจําเปนตอประชาชนในหมูบาน  สามารถ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดใน หมูบาน  และสามารถดําเนินการไดตาม อํานาจหนาที่ของทองถิ่น  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

(4)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 

1)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน

มีนํ้าใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหลงนํ้าในการเกษตรพอเพียง   
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2)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึง กลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด   โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

3)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  หมูบานปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
4)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการ ทองเที่ยวใน
ทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

5)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแว ดลอมใน หมูบาน ดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในหมูบานลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเสียลดลง  การระบายนํ้าดีขึ้น     
6)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขา
มามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนชีวิต 
คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวา สามารถดําเนินการไดบ รรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของ หมูบาน ไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยั ดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในหมูบานหรือไม   
(7)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมูบาน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่ง
สงผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมา ะสม ถูกตอง
หรือไม  
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5.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  

ในระดับหมูบานและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล น้ันมีหมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขต องคการบริหารสวนตําบล  และเขต อปท .
ขางเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากก วาระบบปดใน
ปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคระหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโล ยี  การเมือง กฎหมาย สั งคม  สิ่งแวด ลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะหสภาพภายนอกน้ี เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น ปจจัย

ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภ ายใน  สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558  – 2562 ) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
5.4  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณน้ัน  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว
หรือไม 

5.5  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ซึ่งตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตาม และประเมินผล โดยมีองคประกอบที่
สําคัญ 2 ประการ ดังน้ี 
 

6.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคประกอบ 4 ประการ  ดังน้ี 
  (1)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล   ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเกี่ยวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) 
ในทองถิ่น  ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ 3 ขางตน) 
  (3)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดย
สามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได  ดังน้ี 

รายไตรมาส 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(2)  ไตรมาสที่  2   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(4)  ไตรมาสที่  4   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  6  เดือน 

  (1)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (2)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(4)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งที่ใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้น   ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้ง ขอมูลเชิงปริมาณ  และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน   แบบติดตามและประเมินผล โครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ   แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบ บันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันไดแก  
 เปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร  ซึ่งเปน

การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เกี่ ยวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร อันไ ดแก ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ต้ังไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  
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6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล กา รนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเที ยบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถ ามขอมูล
จากผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒน าทองถิ่นสี่ป แผนการ

ดําเนินการ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 
   

     
  สิ่งที่จะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ก็คือเครื่องมือที่ใชในการดําเนิ นการ
ติดตามประเมินผล ตามที่กลาวไปแลวในระ เบียบวิธีการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการไดพิจารณา
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ดังน้ี   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/

ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  1  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(3)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบ ถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลในแตละยุทธศาสตร 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของ องคการ
บริหารสวนตําบล (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 
 
 

7.  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
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7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 

 
 
 

1)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
2)  เห็นจุดสําคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอน

การปฏิบัติ   ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนง านมีความเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกา รไปปฏิบัติ 
เปนตน 

4)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยู มีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพร องดังกลาว
เกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการ
นําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงขึ้น 

5)  ทําใหทราบวาขั้นตอนใดบา งที่มีป ญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบ ขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ของแผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

6)  ทําใหทร าบวาแผนงานที่ นําไปปฏิบั ติมีจุดแข็ ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว 
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

7)  ทําใหผู ใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบั ติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  2 สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนํา โครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนที่สอง   คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผล โครงการ  ทั้ง
ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

8)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมใน การแกไขป ญหาของทองถิ่นประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร บาง และปญหา
อุปสรรคเหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

9)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบั ติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีป ญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโคร งการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขป ญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอ บแทนนอยกวามาก ก็ ควร
ยกเลิกทิ้งเสีย     

8.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
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สวนที่ 2 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผน วา 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร ประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณ ะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช .) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงนํ้า)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา 
ความตองการของประชาคมและหมูบาน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  

การจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียด ดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ย นแปลงตางๆ  ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี  ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ  ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน  เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน  
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
1)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 
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5)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

2.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกคร องตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ทั้งน้ี  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบาย การ
บริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังน้ี 
 นโยบายที่  1  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก    
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
  

3.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  2556 และเปนกรอบ ในการจัดทํางบประมาณป  2557  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย  4 ยุทธศาสตร 28
ประเด็นหลัก 56 แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ  รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา  อาเซียน ป 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2555 ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน ยุทธศาสตรประเทศ (Country 
Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

 
วิสัยทัศน     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร    

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน”    
วัตถุประสงค  

1)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
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3)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     

1)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
2)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
3)  การลดรายจาย     
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 4  ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 

20 แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  3  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (Green Growth) ประกอบดวย   

5 ประเด็นหลัก 11  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  4  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดําเนินการ 

4.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
3)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
4)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
7)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม
โดยภูมิคุมกันที่ดี 

11) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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5.  นโยบายของรัฐบาล   
5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐขึ้นเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรว มพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกพรรค แยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกทั้งยังเปนสํา นึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้ง
ปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศ ชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและย่ังยืน  ประสานพลังการสรางชาติที่
ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิ ติที่เกิดขึ้น
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย  โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา  “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

 
5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  11  ดาน  ดังนี ้

1)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกั บการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
10)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
1)  การแกไข  ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต  ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1.1)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน  
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถ านที่  ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด  สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวา



 
~ 18 ~ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

1.4)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด  (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ทั้งน้ี 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม  พรอม
ทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ  อยางเปนระบบ  ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสว นเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

2)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง  จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน  รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังน้ี 

2.1)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกิด
หรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและวิธีการ
กระทําผิด 

2.2)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
2.3)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเป นรูปธรรมอยางจริงจังกับการ

กระทําผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

2.4)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เห็นเปนที่ประ จักษในพ้ืนที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

2.5)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  5  ป 
2.6)  จัดทําขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน  ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด

ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานน้ันและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
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6.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) เปนการจัดทําแผนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพ่ือใหประชาชนมี รายไดสูง ชีวิต
มีความมั่นคง และสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
        กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย 5 จังหวัด  ต้ังอยูชายฝงทะเลอันดามัน ดานมหาสมุทร
อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง  มีศักยภาพโดดเดนในการเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ  มี
จุดขายทางการทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมูเกาะ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เชน 
ดํานํ้า ปนผา อีกทั้งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก มีมนตเสนหของความเปน “Andaman Paradise หรือ 
มรกตเมืองใต”  โดยจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางที่เปรียบเสมือน “ไขมุกอันดามัน” และมีแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มี
ช่ือเสียงระดับนานาชาติ เชน เกาะพีพี หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร เปนตน  อีกทั้งยังมีแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความหลา กหลายของการทองเที่ยว ไดแก  แหลงนิเวศนปาชายเลนและนิเวศน
ธรรมชาติปาเขาในจังหวัดพังงา –  กระบ่ี -  ตรัง และแหลงนํ้าแรธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เปนการทองเที่ ยวเชิง
สุขภาพและสปา  มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลช้ันนําของโลก  (World 
Class) ที่สําคัญ คือ ทาอากาศยานนานาชาติ 2 แหง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบ่ี และทาอากาศยานในประเทศอีกแหง  
คือ ทาอากาศยานระนอง มีทาเทียบเรือระหวางประเทศและทาจอดเรือยอรชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต 
มีสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการพัฒนาการทองเที่ยวเปนการเฉพาะ 
  นอกเหนือจากการยกระดับขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงรุกแลวการ
ทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  (พ.ศ.2557-2560) ไดใหความสําคัญกับการกระจายรายไดและ
สรางความสมดุลของการพัฒนาใหกับทุกภาคสวน   โดยเฉพาะกลุมเก ษตรกร  และชุมชนทองถิ่น บนพ้ืนฐานความ
เขมแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืน  ทั้งน้ี  กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาการทองเที่ยวแลว  ยังเปนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการ 
ทําการเกษตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งยางพาราและปาลมนํ้ามันที่เปนพืชเศรษฐกิจหลักของกลุมจังหวัด  ทั้งน้ี การพัฒนา
ภาคเกษตรกรรมอยางจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเปนกลไกที่สามารถรองรับผลกระทบ
จากการทองเที่ยว  ที่อิงอยูกับทิศทางที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกอยางสูงไดในเวลาเดียวกัน 
  การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันจึงตองบูรณาการทุกภาคสวน  ทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และความตองการของประชาสังคม  ทองถิ่น  และชุมชนเขาอยางเปนเอกภาพเพ่ือประโยชนสูงสุดใน
พ้ืนที่โดยมุงเปาในการรักษาคุณภาพความเปนศูนยกลางการทองเที่ ยวอยางย่ังยืน  ควบคูกับสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา
เกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง 
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วิสัยทัศน (Vision)  
“การทองเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเขมแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอยางยั่งยืน” 
พันธกิจ (Mission)  
 1.  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวและภาคเกษตรภายในกลุมจังหวัดและเช่ือมโยงการ
คมนาคมกับตางประเทศ 
 3.  เพ่ิมขีดความสามารถดานความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ือ 
สรางความเช่ือมั่นใหกับพ่ีนองประชาชนและนักทองเที่ยว 
 4.  สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน 
และทองถิ่น 
 5.  การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน
อยางยั่งยืน 
 6.  การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและการเกษตรใหเกิดความย่ังยืน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2564 
วิสัยทัศนจังหวัดตรัง 

 

 
 
 

พันธกิจของจังหวัดตรัง 

1. มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวใหมีความมั่งคั่ง 
และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหย่ังยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสวน    
5. เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปาประสงครวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอยางมั่นคงและย่ังยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางความเขมแข็งทางสังคมและสงเสริมการศึกษาเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณและมสีิ่งแวดลอมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 
 

ตรังเมืองแหงความสุข บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
และการทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานสากล  
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ตามลําดับความสําคัญ) 
1. สรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัดดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและย่ังยืน 
2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหมีคุณภาพเพ่ือสรางรายไดใหเติบโตอยางตอเน่ือง 
3. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความย่ังยืน 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2560 – 2562) 

วิสัยทัศน : 
 

“เปนองคกรหลักในการประสานพัฒนาทองถ่ินและชุมชน มุงเนนการมีสวนรวมเชิงคุณภาพ 
สืบสานภูมิปญญา สูการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และความสุขสูประชาชนอยางยั่งยืน” 

 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนสูระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตรก ารพัฒนาดานการอนุรักษพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของทองถิ่น 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 
(พ.ศ.2560 – 2562) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
1. กอสรางปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทาและทาเทียบเรอื ขยายเขต 

และติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
3.  พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้า เพ่ืออุปโภคบริโภค 
4.  พัฒนาระบบขนสง 
5.  พัฒนางานวางผังเมือง 
6.  กอสรางปรับปรุงระบบคมนาคมสูแหลงทองเที่ยว 
7.  เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนมารีนาแหงอันดามันและการทองเที่ยวชุมชน     
8.  การสงเสริมความรูประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นสูชาวตางชาติที่มีอยูในจังหวัดตรัง  
9.  สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
1.  สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4.  พัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
5.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล การวิจัย   การใชขอมูลประชาสัมพันธ 
6.  สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7.  เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน    ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 1.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

2.  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน 
4.  สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ประชาชน  และชุมชน  ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

2. เฝาระวังและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
5.   บําบัดและจัดการขยะ 
6.  สงเสริมและสรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.  สงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น   ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุข ของทองถ่ิน 
1.  สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ เกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร  
     โดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน   ฯลฯ 
3.  สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวก ใหแกประชาชน      
4.  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5.  สงเสริมการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของทองถ่ิน 
  1.  สนับสนุนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ 
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1.5  THAILAND  4.0 
               ประเทศไทย  4.0 เปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไปสู   Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กลาวคือ ในปจจุบัน เรายังติดอยูใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ  “ทํามาก ไดนอย ” เราจึงตองการปรับเปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดมาก ” น่ันหมายถึง 
การขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน  3  มิติสําคัญ  คือ  
             1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสูสนิคาเชิงนวัตกรรม  
             2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม  
             3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น  
             ดังน้ัน ประเทศไทย 4.0  จึงเปนการเปลี่ยนผานทั้งระบบใน  4  องคประกอบสําคัญ  คือ  
              1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม  (Traditional Farming) ในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม  
ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบ  เปน
ผูประกอบการ (Entrepreneur) 
             2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูที่รัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการ
เปน Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
             3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางตํ่า ไปสู High Value Services  
             4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาหมาย 5  กลุมดวยกันคือ  
              4.1 .กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
              4.2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)  
              4.3 กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
              4.4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ  
              4.5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 

8. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 

8.1 วิสัยทัศน (Vision) 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพ่ือระดมความคิด สรุปสภาพปญหา /ความตองการของ

ประชาชนในตําบลกันตังใต รวม ถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลกันตังใตและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต ได
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปนความมุงหมายและปรารถนา คา ดหวังที่จะให
เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลกันตังใตเปนตําบลที่ประชาชนมีความอยูดีกินดี และมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศนคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 
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8.2 ยุทธศาสตร 
 1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 โครงสรางพ้ืนฐานเปนสิ่งจําเปนที่องคกรภาครัฐจะตองจัดบริการสาธารณะใหแกพ่ีนองประชาชนใหไดรับ
ความสะดวก  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. จะดําเนินการกอสราง ปรับปรุง พัฒนาและซอมแซมถนน เสนทางการคมนาคมใหมีความสะดวกและ
ปลอดภัยที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริ หารสวนตําบลใหกระจายครอบคลุมทุกหมูบานอยางทั่วถึง เปนธรรม
และตามความจําเปน เชน ปรับปรุงถนน  บุกเบิกถนน  เปนตน 
 2. จัดใหมีการกอสราง ดูแล บํารุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหลงนํ้าและระบบประปาเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึงและยั่งยืน  เชน  ปรับปรุงนํ้าอุปโภคใหสะอาด  ขยายเขตประปาใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 3. ปรับปรุงคูระบายนํ้า บุกเบิกคูระบายนํ้า ขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง 
 4. ปรับปรุงทอระบายนํ้าเปนบล็อกระบายนํ้า 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสวางสาธารณะใหเพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ี
นองประชาชน เชน ขยายเขตไฟฟา ติดต้ังไฟสาธารณะ(เพ่ิมเติม) เปนตน 
 2. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตอยูดีกินดีและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข พ่ีนองประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ ส ามารถดูแลคน 
ในครอบครัวและมีรายไดเสริม เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
กันตังใต จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานและเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 2. สงเสริมการพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทรัพยากรและความตองการของพ่ีนองประชาชน 
 3. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพใหเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจําหนาย 
 4. สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชให เกิดประโยชนในการเพ่ิมรายไดใหแกพ่ีนอง
ประชาชนในทองถิ่น 
 5. จัดต้ังและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
 6. สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
 7. สงเสริมการรวมกลุม /การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจห นาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
 8. สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับความรู ฝมือและ
ภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุม 
การผลิตภัณฑและจําหนาย 
 9. สงเสริมสนับสนุนกองทุนตางๆในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 

 

“เปนองคกรแหงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
อยางมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารัฐ กอใหเกิดประโยชนสุขอยางยั่งยืน ” 
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 10. จัดใหมีการศึกษาดูงานแกกลุมอาชีพเพ่ือใหกลุมอาชีพมีความรูและศักยภาพที่ดีขึ้น 
 
3. นโยบายการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว 
 องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต พัฒนาที่ปาชุมชนที่อุดมสมบูรณโดยเฉพาะอยา งยิ่งพ้ืนที่ 
ปาชายเลน ซึ่งสามารถรองรับการศึกษาและทองเที่ยวระบบเชิงนิเวศไดเปนอยางดี  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวระบบเชิงนิเวศใหมีความสะดวกและปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหพ่ีนองประชาชนตลอดจนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวระบบเชิง
นิเวศน 
 3. สงเสริมและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตตลอดจนพัฒนาปาชุมชนบาน
แตะหรําและเกาะเนรมิตใหเปนแหลงทองเที่ยว 

4. นโยบายการพัฒนาดานสังคม 
 พัฒนาศักยภาพของพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต โดยการสนับสนุนสงเสริม
ใหพ่ีนองประชาชนไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญหาเปนทุนไวสรางงาน 
สรางรายได พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และดานสาธารณสุขตลอดจนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหพ่ีนองประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 4.1 การพัฒนาดานสังคม 
  1. พัฒนาศักยภาพในแผนงาน/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต โดยมุงผลสัมฤทธ์ิเพ่ือ
การพัฒนาพรอมยกระดับคุณภาพชี วิตความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
กันตังใตใหดีขึ้น 
  2. สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคม  
องคกรชุมชนเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนาสังคม 
  3. สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิ จกรรมเชิงสรางสรรครวมทั้งจัดสวัสดิการที่จําเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและคนพิการ 
  4. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางการสรางสุขภาวะแบบองครวมและสราง
สังคมอยูดีมีสุข 
  5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางการสรางสุขภาวะแบบองครวมและสราง
สังคมอยูดีมีสุข 
  6. สงเสริมสนับสนุนดานจัดสวัสดิการสังคม เชน ชมรมผูสูงอายุ กลุมสตรี สภาเด็กและเยาวชน 
กรรมการหมูบาน สวัสดิการชุมชน เปนตน 
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 4.2 การพัฒนาดานการศึกษา 
  1. สงเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุงพัฒนาคว ามพรอมแกเด็กเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา 
ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาเต็มตามศักยภาพใหมีความพรอมในการเขารับการศึกษา 
ในระดับขั้นพ้ืนฐานตอไป 
  2. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวเขาสูมาตรฐานและมีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนยฯมีสุขภาวะที่
ดีตลอดจนสงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา 
  3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสและมีฐานะยากจน 
  4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรูใหแกเยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบหองเรียน 
  5. สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  6. สงเสริมการเรียนรูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) เพ่ือเช่ือมตอกับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นอ่ืน ๆ และสังคมโลกภายนอก 
  7. สงเสริมใหทองถิ่นและผูทรงภูมิปญญาในทองถิ่ นไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูในทองถิ่น  
ตลอดจนการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดปฏิบัติ
หนาที่ดานการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.3 การพัฒนาดานวัฒนธรรม 
  1. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒ นธรรมตาง ๆ เชน วันสําคัญทางศาสนา   
การสอนจริยธรรมทางศาสนา  เปนตน 
  2. สงเสริมสนับสนุนวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเด็กแหงชาติ  วันสงกรานต  เปนตน 
  3. สงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น  เชน  หนังตะลุง  มโนราห  รองแง็ง ฯลฯ เปนตน 
  4. สงเสริมสนับสนุนให เด็กและเยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว  อีกทั้งสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบย่ังยืนสืบไป 
 4.4 การพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
  1. สงเสริมใหพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  มีการออกกําลังกายเพ่ือใหมี
สุขภาพรางกายที่แข็งแรง  โดยการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย 
  2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนา 
ใหเด็ก เยาวชนและพ่ีนองประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการออกกําลังกายอยางทั่วถึง 
  3. สงเสริมสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหแกศูนยกีฬาประจําหมูบานทุกหมูบาน 
  4. สงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมการออกลังกายและการเลนกีฬาในทุกหมูบาน 
  5. อุดหนุนศูนยกีฬาตําบล หมูบาน และสงนักกีฬารวมแขงขันกีฬาทั้งกีฬาภายนอกแ ละกีฬา
ภายนอกที่หนวยงานตาง ๆ จัดการแขงขัน 
 4.5 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
  1. สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผาน 
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  2. พัฒนาและดําเนินการในการใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
  3. สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ 
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  4. เฝาระวังติดตาม สังเกตการณและแกไขปญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนสงเสริม 
สนับสนุนมาตรการปองกันโรคติดตอทุกชนิดในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 
  5. สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรว มเครือขายบริการสาธารณสุข  อปพร . อสม .  
มูลนิธิและองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยางทันทวงที 
5. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการปองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญ
สิ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 
  1. รณรงคใหพ่ีนองประชาชนมีจิตสํานึกและเล็งเห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  2. สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่สวยงาม 
  3. สงเสริมสนับสนุน พ้ืนที่สีเขียว โดยการปลูกตนไมสองขางถนนใหมีความเขียวขจีเพ่ือสราง 
ความรมรื่นและสวยงาม 
  4. สงเสริมสนับสนุนการปลูกปาชายเลน 
  5. สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมต้ังแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
อันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังน้ี 
   Reduce   คือ  การลดการใช การบริโภคทรัพยากรที่ไมจําเปนลง 
   Reuse     คือ  การใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซ้ํา 
   Recycle   คือ  การนําหรือเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชใหม 
6. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
 องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  จะสงเสริมคนดีและมุงมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ซึ่งมุงผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม 
ในทุก ๆ ดาน ไดแก  การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน “รวมคิด  รวมทํา  รวมตรวจสอบ” 
 2. ใหความรวมมือชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอ่ืน ๆ ทุกแหง  ในกรณีที่มีเหตุ
จําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรงตอพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหรือวิธีการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความ
รวดเร็ว 
 4. สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ผูปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใตที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ และผลการปฏิบัติงานดีเดน 
 5. มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําตลอดจนพนักงานจาง  ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะและมีประสบการณในการทํางานเพ่ิมแนวคิดในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตมากย่ิงขึ้น 
 6. บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืนโดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 7. กอสรางอาคารสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนกันตังใตหลังใหม เพ่ือใชเปนสถานที่ราชการใน
การประชุม การบริการประชาชน และรับรองแขกบานแขกเมือง 
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 8. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 
 9. สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรมใหพ่ีนองประชาชนทราบทางเสียงไรสาย 
 10. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนทั้ง
ภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาทองถิ่น 
 11. พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีและเปนหนวยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานดวยการสงเสริมสนับสนุนกา รศึกษา  การสราง
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  พรอมทั้งสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการบริ การแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน  เชน  การ
บริการจัดเก็บภาษี  จัดเก็บคานํ้าประปา  จัดเก็บคาขยะ  เปนตน 
 12. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย  
โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในสภาทองถิ่น  สมา ชิกสภาทองถิ่นควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาคม 
 13. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนโดยการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลกันตังใต 
 14. ประสานและบูรณาการการทํางานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานในภาค รัฐองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอกันตังและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตลอดจนสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 15. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลไวบริการประชาชน 
 16. จัดซื้อเรือตรวจการณเพ่ือเฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 17. จัดซื้อรถกระเชาเอนกประสงค 
 18. จัดซื้อรถตรวจการณ  รถกูชีพ  กูภัย 
 19. สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ทั้งดานบุคลากร วัสดุ
อุปกรณและความรูความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 
7. นโยบายดานการอยูดีมีสุข 
 องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  จะสงเสริมและพัฒน าพ่ีนองประชาชนใหตระหนักและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือการอยูดีมีสุข จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 1. สงเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 2. สงเสริมสนับสนุนการออมเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 การกํา หนดนโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใตดังกลาวไดวางอยูบน
พ้ืนฐานความเปนจริงของดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณในปจจุบัน  ตลอดจนเพ่ือใหสามารถดําเนิน
นโยบายจนบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวได  ทั้งน้ี การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขอ งองคการบริหารสวนตําบล
กันตังใตตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตอยางแทจริง  โดยใช
วิธีการบริหารบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  การจัดทํางบป ระมาณ  การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
โปรงใสและการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน 
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9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2548 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหความสําคัญกับการจัด เก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงนํ้า โดยให
ความสําคัญกับขอมูลด านเกษตร  เชน ประเภทพืชที่ปลูก  ตนทุน /หนวย ผลผลิต /หนวย ราคาขาย /หนวย เป นตน  
ขอมูลดานแหลงนํ้า เชน ปริมาณนํ้าฝน  แหลงนํ้าธรรมชาติ แหลงนํ้าที่มนุษ ยสรางขึ้น  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตร
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  โดยไดเนนให
ทองถิ่นแกไขปญหาใหกับชุมชนเกี่ยวกับดานการเกษตรและแหลงนํ้า  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น องคการบริหารสวนตําบล จึงตองประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพ่ือใหชุมชนได
เสนอโครงการดานเกษตรและแหลงนํ้าเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของประชา ชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ทั้งน้ีใหทองถิ่น
อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
ซึ่งขอมูลที่ตองสํารวจมีดังน้ี  
 สวนที่ 1 :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนที่ 2 :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนที่ 3 :  ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
 สวนที่ 4 : ขอมูลดานแหลงนํ้ากิน นํ้าใช (หรือนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนที่ 5 : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(1) ดานเกษตร 

(2) ดานแหลงนํ้าอุปโภค บรโิภค 
(3) ดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 

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

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2561  เปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใตในภาพรวม 
ในประเด็นแตละยุทธศาสตรทั้ง 7 ยุทธศาสตร  โดยใชแบบประเมินดังน้ี 
แบบที่  1  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทํา 
       การประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร  
                แลว 
แบบที่  2  :  เปนแบบติดตามผล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  โดยมีกําหนด 
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561   

แบบที่  3/1  :  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง 
                   สวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่3  
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คําชี้แจง  :  แบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การดําเนินงาน 

ไมมี 
การดําเนินงาน 

สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา 

 
 

 

สวนที่  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

 
 

 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น 

 
 

 

11 . มีการกําหนดวิสัยทัศนและ ภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม 2561) 

 

 
 



~ 1 ~ 
 

 1   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561)  

 
 

 
 

คําชี้แจง  :  แบบที่  2  เปนแบบติดตามผล  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานรอบ  6  เดือน  (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

2. รายงานผลการดําเนินงาน   ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 
สวนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

 
ยุทธศาสตร 

ปที่  1  2561 ปที่  2  2562 ปที่  3  2563 ปที่  4 2564 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

  จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 27,200,000 14 43,500,000 5 9,150,000 3 9,000,000 39 88,850,000 
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 7 50,310,000 7 410,000 6 310,000 8 2,310,000 28 53,340,000 
3 . การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

37 5,098,000 36 4,798,000 36 4,798,000 37 4,848,000 146 19,542,000 

4 .การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 450,000 7 5,690,000 10 10,140,000 5 5,140,000 30 21,320,000 

5. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 22 7,230,000 22 7,630,000 19 3,130,000 16 2,980,000 79 20,970,000 
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 18 4,530,000 28 3,530,000 26 3,380,000 24 3,320,000 109 14,760,000 
7. การพัฒนาดานการอยูดีมีสุข 3 30,000 4 40,000 3 30,000 3 30,000 13 130,000 

รวม 112 93,158,000 105 63,908,000 92 29,248,000 84 25,868,000 393 212,182,000 

 
 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561)  

 
 

2. ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ป  2561  รอบ  6  เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)  

 

  
 ยุทธศาสตร 

 

จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ 
 

จํานวนโครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ 

 

จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - 12 48 - - 12 16.43 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว - - - - 1 2.94 1 1.36 

3. การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 3 21.42 2 8 10 29.41 15 20.54 

4 .การพัฒนาด านสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - 1 2.94 1 1.36 

5. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 1 7.14 6 24 6 17.64 13 17.80 

6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 10 71.42 5 20 16 47.05 31 42.46 

รวม 14 100 25 100 34 100 73 100 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  (ระหวางเดือนตุลาคม 2560  ถึง มีนาคม 2561)  

 
 

2. การเบิกจายงบประมาณป 2561  รอบ  6  เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560  – เดือนมีนาคม 2561) 

 

ยุทธศาสตร งบประมาณที่ต้ังไว งบประมาณเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1,210,000 3.68 - - 1,210,000 6 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 30,000 0.09 - - 30,000 0.14 

3. การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 2,357,000 7.18 995,062.74 7.86 1,361,937.26 6.75 

4. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 0.03 - - 10,000 0.04 

5. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 9,441,200 28.77 4,701,852 37.16 4,739,348 15.71 

6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 19,761,800 60.23 6,955,170.77 54.97 12,806,629.23 63.53 

รวมท้ังสิ้น 32,810,000 100 12,652,085.51 100 20,157,914.49 100 
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 1   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

4. โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบ  6  เดือน (ต้ังแตเดือนตุลาคม  2560  -  เดือนมีนาคม  2561)  

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุฬาวิลล ซอย 1 (ตอจาก
ของเดิม)  
หมูที่ 6 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   170,000.- - - 170,000.- 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนใสใหญ หมูที่ 2 
ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   200,000.- - - 200,000- 

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตนโด หมูที่ 4  
ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   140,000.- - - 140,000.- 

4 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค เกาะเนรมิต หมูที่ 1 ตําบลกันตังใต 
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   200,000.- - - 200,000.- 

5 โครงกอสรางหองน้ํา- สวม สะพานทาเทียบเรือมะตัง หมูที่ 4 ตําบลกันตัง
ใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   77,000.- - - 77,000.- 

6 โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 1 หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

   6,000.- - - 6,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

7 โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 2 หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

   20,000.- - - 20,000.- 

8 โครงการบุกเบิกถนนบางแรด ซอย 3 หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง 

   29,000.- - - 29,000.- 

9 โครงการบุกเบิกถนนแยกจากซอยไสไหม หมูที่ 5 ตําบลกันตังใต อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

   145,000.- - - 145,000.- 

10 โครงการปรับปรุงคูระบายน้ําริมถนนสายวังวน- เกาะเค่ียม หมูที่ 3 ตําบล
กันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   140,000.- - - 140,000.- 

11 โครงการปรับปรุงถนน ซอยรังนก หมูที่ 3 ตําบลกันตังใต    55,000.- - - 55,000.- 

12 โครงการ ปรับปรุงถนน ซอยหลังอนามัย หมูที่ 4 ตําบลกันตังใต อําเภอ
กันตัง จังหวัดตรัง 

   28,000.- - - 28,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  2 การพัฒนาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 โครงการอบรมทักษะการพัฒนาอาชีพและแกไขปญหาการวางงานใหกับ
ประชาชน 

   30,000.- - - 30,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานการศึกษา 

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ    100,000.- - 88,080.- 11,920.- 

2 โครงการใหความรูฝกซอมปองกันการเกิดอุบัติภัย    5,000.- -   

3 โครงการพานองทองโลกกวาง    30,000.- -   

4 คาใชจายในการดําเนินการโครงการสนับสนุนคาใชจายสนับสนุน
สถานศึกษา 

   208,000.- - 100,000.- 108,000.- 

5 คาใชจายในการดําเนินการโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 

   68,000.- - 68,000.- - 

6 โครงการสานสัมพันธผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    5,000.- -   

7 คาอาหารเสริม(นม)    610,000.- - 166,822.74.- 443,177.26.- 

8 อุดหนุนกิจการการศึกษาตามโ ครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่  6 

   1,112,000.- - 572,160- 539,840.- 

9 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ    20,000.- - - 20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 



~ 39 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 
 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น    10,000.- - - 10,000.- 

2 คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนศิลปะพื้นบาน    30,000.- - - 30,000.- 

3 โครงการสงเสริมสนับสนุนทุกหมูบานถือศีล 5    10,000.- - - 10,000.- 

4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ     70,000.- - - 70,000.- 

5 โครงการสนับสนุนการถือศีลอด    30,000.- - - 30,000.- 

6 อุดหนุนมัสยิดตามโครงการจางเหมาครูสอนศาสนาอิสลามและจริยธรรม  
ประจําป 2561  

   49,000.- - - 49,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 40 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนงานการเกษตร 

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   10,000.- - - 10,000.- 

 
 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก    30,000.- - - 30,000.- 

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา    20,000.- - - 20,000.- 

3 โครงการอบ รมเชิงปฏิบัติการการปองกันการติดเชื้อเอสไอวีในกลุมเด็ก
และเยาวชน 

   10,000.- - - 10,000.- 

4 คาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข    - 120,000.- - - 

 
 
 
 



~ 41 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1 โครงการกิจกรรมคายผูนําเด็กเยาวชนหางไกลยาเสพติด    30,000.- +20,000.- - 50,000.- 

2 โครงการสงเสริ มภาวะผูนําและพัฒนาสตรีตําบลกันตังใต  ประจําป  
2561 

   100,000.- - 100,000.- - 

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมสภาเด็กและเยาวชนตําบลกันตังใต    20,000.- -20,000.- - - 

4 อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลกันตังใต    30,000.- - - 30,000.- 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 โครงการแขงขันกีฬาสรางสัมพันธยาเสพติด  ประจําป  2561    180,000.- - - 180,000.- 

2 คาใชจายในการสงทีมกีฬาของ อบต. ไปทําการแขงขันกีฬาภายนอก    180,000.- +50,000.- 179,952.- 50,048.- 

แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    7,053,200.- - 3,562,500.- 3,490,700.- 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ    1,392,000.- - 682,400.- 709,600.- 

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    96,000.- - 47,000.- 49,000.- 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น อบต.กันตังใต    130,000.- - 130,000.- - 

 
 
 
 
 
 



~ 42 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่  6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

1 การบริหารงานทั่วไปภายใน อบต.        

เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.    514,080.-  257,040-  257,040.- 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก อบต.    42,120.-  21,060.- 21,060.- 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก อบต.    42,120.-  21,060.- 21,060.- 

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.    86,400.-  43,200.- 43,200.- 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.    1,195,200.- -80,000.- 553,251.- 561,949.- 

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล        

- สํานักงานปลัด    2,590,740.- -40,000.- 905,361.- 1,645,379.- 

- กองคลัง    1,066,020.-  229,680.- 836,370.- 

- กองชาง    525,000.-  237,990.- 287,010.- 

 - กองการศึกษาฯ    665,460.- -50,000.- 273,780.- 341,680.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    588,720.- -27,000.- 198,652.- 363,068.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน        

 - สํานักงานปลัด    108,000.-  42,000.- 66,000.- 

 - กองคลัง    104,760.-  - 104,760.- 
 - กองชาง    10,000.-  3,050.- 6,950.- 

 - กองการศึกษาฯ    15,000.-  - 15,000.- 
 เงินประจําตําแหนง        
 - สํานักงานปลัด    168,000.-  84,000.- 84,000.- 

 - กองคลัง    42,000.-  - 42,000.- 

 - กองชาง    42,000.-  17,500.- 24,500.- 

 - กองการศึกษาฯ    42,000.-  21,000.- 21,000.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    42,000.-  9,258.- 32,742.- 

 คาจางลูกจางประจํา        

 - สํานักงานปลัด    262,560.-  124,080.- 138,480.- 

 - กองคลัง    250,140.-  124,080.- 126,060.- 

 
 
 
 
 
 



~ 44 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 คาตอบแทนพนักงานจาง        

 - สํานักงานปลัด    324,000.-  127,680.- 196,320.- 

 - กองคลัง    432,000.-  245,260.- 186,740.- 

 - กองชาง    756,000.-  487,920.- 268,080.- 

 - กองการศึกษาฯ    378,480.-  158,580.- 219,900.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    108,000.-  105,480.- 2,520.- 

 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง        

 - สํานักงานปลัด    36,000.-  12,030.- 23,970.- 

 - กองคลัง    48,000.-  19,211.- 28,789.- 

 - กองชาง    84,000.-  24,260.- 59,740.- 

 - กองการศึกษาฯ    48,000.-  21,130.- 26,870.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    12,000.-  - 12,000.- 

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.        

 - กองคลัง    20,000.-  - 20,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 45 ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลอื 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        

 - สํานักงานปลัด    50,000.-  - 50,000.- 
 - กองคลัง    15,000.-  - 15,000.- 
 - กองชาง    5,000.-  - 5,000.- 
 - กองการศึกษาฯ    5,000.-  - 5,000.- 
 - กองสวัสดิการสังคม    5,000.-  - 5,000.- 
 คาเชาบาน        

 - สํานักงานปลัด    228,000.-  72,000.- 156,000.- 

 - กองคลัง    42,000.-  - 42,000.- 

 - กองชาง    72,000.-  27,000.- 45,000.- 

 - กองการศึกษาฯ    36,000.-  - 36,000.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    66,000.- -20,000.- 19,435.- 26,565.- 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        

 - สํานักงานปลัด    85,000.-  20,700.- 64,300.- 

 - กองคลัง    5,000.-  - 5,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 - กองชาง    5,000.-  - 5,000.- 

 - กองการศึกษาฯ    10,000.-  2,100.- 7,900.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    20,000.-  - 20,000.- 

 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ        

 - สํานักงานปลัด    400,000.-  151,052.- 248,948.- 

 - กองคลัง    200,000.-  62,084.- 137,916.- 

 - กองชาง    1,050,000.-  364,113.- 685,887.- 

 - กองการศึกษาฯ    33,000.-  - 33,000.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    120,000.- +52,000.- 82,887.10.- 89,112.90 

 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        

 - สํานักงานปลัด    140,000.-  1,000.- 139,000.- 

 - กองการศึกษาฯ    10,000.-  - 10,000.- 

 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        

 - สํานักงานปลัด    200,000.-  138,283.74 61,716.26 

 - กองคลัง    80,000.-  35,625.- 44,,375.- 

 - กองชาง    60,000.-  7,800.- 52,200.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 - กองการศึกษาฯ    60,000.-  26,085.- 33,915.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    60,000.- -25,000.- 12,952.- 47,048.- 

 คาบํารุงรักษาและซอมแซม        

 - สํานักงานปลัด    80,000.-  55,732.28.- 24,267.72 

 - กองคลัง    15,000.-  11,750.- 3,250.- 

 - กองชาง    50,000.-  29,836.59 20,163.41 

 - กองการศึกษาฯ    25,000.-  10,700.- 14,300.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    10,000.-  -  

 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        

 - สํานักงานปลัด    150,000.-  147,791.- 2,209.- 

 - กองชาง    2,050,000.-  69,550.- 1,980,450.- 

 คาไฟฟา        

 - สํานักงานปลัด    200,000.-  70,915.38.- 129,084.62 

 - กองการศึกษาฯ    15,000.-  5,095.44.- 9,904.56 

 คาบริการโทรศัพท    10,000.-  1,429.52.- 8,570.48 

 คาบริการไปรษณีย    10,000.-  1,235.- 8,765 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม        

 - สํานักงานปลัด    25,000.-  12,315.- 12,685.- 

 - กองคลัง    12,000.-  4,815.- 7,185.- 

 - กองชาง    12,000.-  4,815.- 7,185.- 

 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง    265,000.-  164,500.- 100,500.- 

 วัสดุสํานักงาน        

 - สํานักงานปลัด    50,000.-  14,104.- 35,896.- 

 - กองคลัง    50,000.-  15,094.90 34,905.10 

 - กองชาง    30,000.-  2,731.- 27,269.- 

 - กองการศึกษาฯ    30,000.-  14,407.- 15,593.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    20,000.-  9,720.- 10,280.- 

 วัสดุไฟฟาและวิทยุ        

 - สํานักงานปลัด    10,000.-  - 10,000.- 

 - กองชาง    100,000.-  31,813.- 68,187.- 

 - กองการศึกษาฯ    3,000.-  - 3,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 วัสดุงานบานงานครัว        

 - สํานักงานปลัด    20,000.-  5,345.- 14,655.- 

 - กองชาง    20,000.-  6,195.- 13,805.- 

 - กองการศึกษาฯ    15,000.-  4,250.- 10,750.- 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง        

 - สํานักงานปลัด    20,000.-  - 20,000.- 

 - กองคลัง    3,000.-  - 5,000.- 

 - กองชาง    50,000.-  5,800.- 44,200.- 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        

 - สํานักงานปลัด    80,000.-  15,481.45.- 64,518.55 

 - กองคลัง    3,000.-  417.75.- 2,582.25 

 - กองชาง    350,000.-  73,543.47.- 276,456.53 

 - กองการศึกษาฯ    2,000.-  - 2,000.- 
 - กองสวัสดิการสังคม    5,000.-  - 5,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 วัสดุคอมพิวเตอร        

 - สํานักงานปลัด    60,000.-  27,080.- 32,920.- 

 - กองคลัง    50,000.-  20,000.- 30,000.- 

 - กองชาง    50,000.-  26,950.- 23,050.- 

 - กองการศึกษาฯ    30,000.-  15,540.- 14,460.- 

 - กองสวัสดิการสังคม    20,000.- +20,000.- 13,500.- 26,500.- 

 วัสดุกอสราง        

 - กองชาง    45,000.-  4,040.- 40,960.- 

 วัสดุการเกษตร        

 - สํานักงานปลัด    20,000.- -   

 - กองการศึกษาฯ    4,000.- -   

2 คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิก อบต . และสนับสนุนคาใชจาย
สําหรับเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. 

   400,000.- -  400,000.- 

3 โครงการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    15,000.- -  15,000.- 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. เจาหนาที่  
อบต. ฯ 

   50,000.- -  50,000.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

5 โครงการใหความรูศูนยคุมครองสิทธิและใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน 

   5,000.- -  5,000.- 

6 รายจายอื่น    20,000.- -  20,000.- 

7 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ    20,000.- -  20,000.- 
8 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอกันตัง    50,000.- - 50,000.- - 
9 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    200,000.- -  200,000.- 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

1 โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง    40,000.- -  40,000.- 

2 โครงการฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    30,000.- -  30,000.- 

3 โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย    30,000.- -  30,000.- 

4 สนับสนุนศูนย อปพร. อบต.กันตังใต    35,000.- -  35,000.- 

 แผนงานการพาณิชย        

1 -จัดซื้อวัสดุกอสราง (กิจการประปา)    100,000.-  51,007.- 48,993.- 

2 -คาไฟฟา    500,000.-  198,618.61 301,381.39 

3 -คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล    20,000.-  2,484.54 17,515.46 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 
 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 แผนงานงบกลาง        

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    120,000.-  49,408.- 70,592.- 

2 สํารองจาย    100,000.-  - 100,000.- 

3 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น    180,100.-  177,750.- 2,350 

 แผนงานการศึกษา        

1 จัดซื้อกลองถายภาพดิจิตอล แบบ wifi ความละเอียด 20 ลานพิกเซล    14,000.-  13,800.-  200.- 

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง    16,000.-    

3 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง    7,900.-  26,400.- 300.- 

 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ    2,800.-    

 แผนงานสังคมสงเคราะห        

1 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว    2,900.-  - 2,900.- 
2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง    30,600.-  - 30,600.- 
3 จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว    3,900.-  - 3,900.- 
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 

เครื่อง 

   30,000.-  29,700.- 300.- 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม 2561) 

 

 

 
ลําดับ 

ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน  
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว 
(บาท) 

 
โอน (เพิ่ม) 
โอน (ลด) 
(บาท) 

 
งบประมาณ
ดําเนินการ 

(บาท) 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
(บาท) 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 แผนงานเคหะและชุมชน        

1 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว    2,900.-  2,900.- - 

2 จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว     5,900.-  5,900.- - 

3 จัดซื้อเครื่องเสียงประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด    60,000.-  60,000.- - 

4 จัดซื้อชุดควบคุมเครื่องสงระบบเสียงไรสาย    60,000.-  - 60,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,810,000 - 12,652,085.51 20,157,914.49 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม  ๒๕๖1) 

 

5. ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ปญหาและอุปสรรค 
 อบต . ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนพัฒนาตําบลไดทุกโครงการ  เน่ืองจากรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณไมเปนไปตามที่ประมาณการรายรับไว แตอยางไรก็ตาม อบต . สามารถนําปจจัยดังกลาวมาศึกษา
วิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลปตอไป  ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 
 1. ช่ือโครงการที่ไดต้ังงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาไมตรงกัน  ทั้งที่เปนโครงการเดียวกัน  
ทําใหเกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. โครงการในแผนพัฒนามี จํานวนมาก แตสามารถนําไปปฏิบัติไดนอย   เน่ืองจาก ขอจํากัดดาน
งบประมาณควรจัดทําแผนใหกระชับและจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
 3. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป  มีการเสนอโครงการที่ยังไมมีความจําเปน เรงดวนเทาที่ควร  ทําใหโครงการที่ถูกเสนอมามีจํานวน มากกวา
งบประมาณในการดําเนินการ 
 4. งบประมาณการพัฒนาเปนดานโครงสรางพ้ืนฐานมากกวาดานอ่ืน ๆ ทําใหโอกาสในการพัฒนาดาน
อ่ืน ๆ นอย 
 5.  ปจจัยดานปญหาของทองถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อบต . จึงจําเปนตองพิจารณา
ดําเนินการแกไขปญหาที่รุนแรงและสําคัญตามลําดับกอนหลัง 
 จากปจจัยเหลาน้ี ทําให อบต . ไมสามารถดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไวทั้งหมด  แตอยางไรก็
ตาม อบต. สามารถนําปจจัยเหลาน้ีมาศึกษาวิเคราะหเพ่ือเปนขอมูลและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลใน
ปตอๆ ไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  โครงการ /กิจกรรมที่ประชาคมหมูบาน ไดรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น  
ควรเปนโครงการที่นํามาจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองไดมาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
 2.  ควรจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะนํามาบรรจุในแผนพัฒนาโดยใหคํานึงถึงสภาพปญหา  
ความตองการของประชาชนและความจําเปนเรงดวน 
 3.  ควรช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชนในขั้นตอนการจัดทําประชาคมใหชัดเจนวา อบต . มีบทบาท
และอํานาจหนาที่อยางไรบาง  เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีทรัพยากรจํากัดทั้งทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโค รงสรางพ้ืนฐาน  เชน  กอสรางถนน  ขยายเขตประปา  ขุดสระนํ้า 
ฯลฯ  ซึ่งเปนที่สาธารณะหรืออาจเปนที่สวนบุคคล  ควรมีหนังสืออุทิศที่ดินกอนที่จะบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ  เพ่ือ
ปองกันปญหาที่จะเกิดตามมา 
 5.  โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาควรมีการบูรณาการในภาพรวม  เพ่ือ ลดความซ้ําซอนของ
โครงการ 
 6.  ควรใหมีการจัดทําแบบฟอรม  และทําการประชาสัมพันธช้ีแจงใหกลุม  องคกร  หนวยงานอ่ืน ๆ  
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต . กันตังใต  รายงานผลการดําเนินงานโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก อบต. ทันทีหลังไดรับเงินอุดหนุนและดําเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแลว 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม  ๒๕๖1) 

 

 7.  ควรแจงใหหนวยงานภายในของ อบต .กันตังใต ที่ดําเนินการโครงการจากงบประมาณของ อบต . 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกไตรมาสใหงานนโยบายและแผน  โดยไมตองรอการติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 8.  ในการดําเนินโครงการ /กิจกรรมใหหนวยงานที่ดําเนินการ  ทําการประชาสัมพันธใหประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบอยางทั่วถึง 
 9.  ควรบริหารและดําเนินงานภายใตระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความถูกตองโดยใหยึดเอาผลประโยชนสวนรวมของประชาชนเปนสําคัญ 
 10. เมื่อหนวยงานตาง ๆ  ดําเนินโครงการ /กิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลวใหรายงานผลปญหาอุปสรรค
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบ  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานปตอไป 

 
 

.............................................  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม  ๒๕๖1) 

 

 
 

 
คําชี้แจง  :  แบบที่  3/1 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนด 
 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 
     1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

       2. วัน/เดือน/ป ที่รายงาน     30 มีนาคม 2561 
 

สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป  2561  
         3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ รอบ 6 เดือน  
             (ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการที่
ไดปฏิบัติ 

คิดเปนรอยละของ
แตละยุทธศาสตร 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 - - 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 7 - - 

3.การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 37 3 7.10 

4.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 - - 

5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 22 1 4.54 

6.การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 18 10 55.55 

7.การพัฒนาดานการอยูดีมีสุข 3 - - 

รวม 112 14 12.50% 

คิดเปนรอยละ 12.50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร    
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม  ๒๕๖1) 

 

     4.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัต ิรอบ 1 ป  
         (ประจําปงบประมาณ 2560) 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใน

แผน 

จํานวนโครงการที่
ไดปฏิบัต ิ

(ต.ค.59-มี.ค.60) 

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัต ิ

(เม.ย.-ก.ย.60) 

คิดเปนรอยละ 
ทั้งป  

1.การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

45 5 9 31.11 

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

5 - 2 40 

3 .การพัฒนาดานการศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

30 4 16 66.67 

4.การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 - 1 20 

5.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

20 1 15 80 

6.การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร 

35 9 26 100 

7.การพัฒนาดานการอยูดีมีสุข 4 - - - 

รวม 144 19 69 61.11% 

คิดเปนรอยละ 61.11% 
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