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ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เพื่อกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสถานการณ์ที่ต้องการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ (พ.ศ.2558-2562)
จัดทาขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ จะเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของหน่วยงาน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นการจัดทาแบบ
แผนก้าวหน้า คือดาเนินการจัดทาครั้งละสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้ทราบว่าในอนาคตข้างหน้าในช่วงระยะเวลา 5 ปี องค์การบริหารส่วน
ตาบลกันตังใต้จะมีทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางใด องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้จึงจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้นไป
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
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บทที่ 1
บทนา
*****************************
ความเป็นมาและความสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เพื่อจัดสรรทรัพยากร ผลประโยชน์สนองตอบความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในตาบลจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องจัดทาแผนพัฒนาตาบล เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในอนาคต รวมทั้งแนวทางการดาเนินงาน การกาหนดแผนงาน โครงการ /
กิจกรรม ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
จะต้องดาเนินการจัดทาให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 46 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 มาตรา 16 อนุมาตรา (1) และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีองค์ประกอบคือ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและแนวทางการพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการกาหนด ทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่ต้องกาหนดถึงสภาพการณ์
ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะทาให้
บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล จึงเป็นกระบวนการกาหนด
ทิศทาง ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) เพื่อกาหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเปูาหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตามความต้องการของประชาชน
2) เพื่อกาหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน และนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา
3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลได้
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเป็นไปตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่

ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้
ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผนงาน โครงการตามความต้องการของประชาชน
3) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน และข้อบัญญัติงบประมาณ
4) ทาให้การพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลไม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5) ทาให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการโครงการใดบ้าง
******************************************

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบล
*****************************
 ประวัติองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาตาบล เหตุที่มีการ
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอานาจการ
ปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตาบล” ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 โดย “สภาตาบลกันตังใต้” ได้จัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลาดับที่ 745
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ ( 2) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539) องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ตั้งอยู่เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 3 ตาบลกันตังใต้ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 รายนามผู้บริหารสภาตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
1. นายสมศักดิ์ บุญเจริญ ตาแหน่งประธานสภาตาบลกันตังใต้
ตั้งแต่ พ.ศ.
2538 – 2540
2. นายสมศักดิ์ บุญเจริญ ตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต. กันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2540 – 10 พฤษภาคม 2544
3. นายทิภา คงนคร ตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร อบต. กันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
27 มิถุนายน 2544 – 16 กุมภาพันธ์ 2546
4. นายกิตติ กันตังกุล ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
19 กุมภาพันธ์ 2546 – 22 มิถุนายน 2548
5. นายทิภา คงนคร ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
31 กรกฎาคม 2548 – 30 กรกฎาคม 2552
6. นายปกครอง สุวรรณโชติ ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
6 กันยายน 2552 – 5 กันยายน 2556
7. นายกิตติ กันตังกุล ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ตั้งแต่วันที่
20 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้

 รูปพระอาทิตย์ หมายถึง แสงสว่างและความเจริญรุ่งเรือง
 รูปคน หมายถึง ขุนกันตังเดชา ผู้บุกเบิกเมืองกันตัง
 รูปเรือสาเภาบนน้าทะเล
หมายถึง ในสมัยนั้นมีการทาการค้าโดยขนส่งสินค้าทาง

เรือสาเภาไปยังรัฐปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตาบลกันตังใต้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอกันตัง ห่างจากอาเภอกันตังประมาณ
ประมาณ 25.067 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,666.875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองกันตัง และ อบต.บางเปูา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังวน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้าตรัง

2

กิโลเมตร มีเนื้อที่

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ทั้งตาบล ทางตอนเหนือมีแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ ด้าน
ตะวันออกมีปุาควนจุปะซึ่งเป็นปุาสงวนแห่งชาติ ตอนใต้มีปุาคลองแตะหราและปุาชายเลนเกาะเหลาตา มีแหล่งน้า
ธรรมชาติที่สาคัญสามารถนามาใช้เพื่อการเกษตรได้คือคลองย่าตีและห้วยตาแก้วซึ่งไหลผ่านทางตอนเหนือของตาบล
คลองเกาะเคี่ยมไหลผ่านตอนใต้และตอนกลางมีห้วยวังพรูไหลผ่าน มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 403
ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากจังหวัดตรังตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่มีแหลมยื่นออกไปในทะเล จึงได้รับมรสุมอย่างเต็มที่ คือ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย ทาให้ได้รับไอ
น้าและความชุ่มชื้นมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจึงไม่สูงมากจากทะเลและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ ทาให้มีฤดูกาลเพียง 2
ฤดูกาลเท่านั้น คือฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนธันวาคม และฤดูแล้ง เริ่มจากเดือนมกราคมไปจนถึง
เดือนมีนาคม
การปกครองและลักษณะประชากร
 การแบ่งเขตการปกครอง ตาบลกันตังใต้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน

ประชากร
ชาย
หญิง
รวม

บ้านท่าเรือ
121
189
181
370
บ้านควนมอง
281
536
554
1,090
บ้านจุปะ
289
522
555
1,077
บ้านเกาะเคี่ยม
584
1,128 1,158 2,286
บ้านแตะหรา
276
554
519
1,073
บ้านกันตังใต้
355
506
511
1,017
รวม
1,906
3,435 3,478 6,913
(ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฏร์ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายพงษ์ศักดิ์ กันตังกุล
นายสวาท กาลมุล
นายขจรศักดิ์ สุวรรณวัฒน์
นายวิจิตร ดาหลาย
นางเย็นจิตร์ แซ่เลี้ยว
นางจิระวรรณ เปาะทอง

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2557)

2. ด้านเศรษฐกิจ
1. อาชีพ สภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้ พืชไร่ พืชสวนครัว และอาชีพอื่น เช่น เลี้ยงกุ้งกุลา ประมง
ปศุสัตว์ รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป
2. รายได้ – รายจ่ายของครัวเรือน
 รายได้ของประชากร
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีในพื้นที่ตาบลกันตังใต้ 209,612.-บาท อาจแบ่งได้เป็น
1. อาชีพหลัก ประมาณ 140,801.-บาท/ครัวเรือน/ปี
2. อาชีพรอง ประมาณ 28,603.-บาท/ครัวเรือน/ปี
3. รายได้อื่น ประมาณ 10,106.-บาท/ครัวเรือน/ปี
4. ปลูก เลี้ยงหาเอง ประมาณ 5,804.-บาท/ครัวเรือน/ปี
 รายจ่ายของประชากร
- รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีในพื้นที่ตาบลกันตังใต้ 132,112.-บาท อาจแบ่งได้เป็น

1. ต้นทุนการผลิต ประมาณ 25,258.-บาท/ครัวเรือน/ปี
2. อุปโภคบริโภคที่จาเป็น ประมาณ 80,661.-บาท/ครัวเรือน/ปี
3. อุปโภคบริโภคที่ไม่จาเป็น ประมาณ 17,065.-บาท/ครัวเรือน/ปี
4. ชาระหนี้สิน ประมาณ 9,128.-บาท/ครัวเรือน/ปี
3. ขนาดการถือครองที่ดิน การถือครองที่ดินพอจะแยกได้ดังนี้
ขนาด 5
– 15 ไร่ ประมาณ 82 % ขนาด 16 -30 ไร่ ประมาณ 10% ขนาดใหญ่กว่า 30 ไร่
ประมาณ 8%

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6

พื้นที่การเกษตร(ไร่)

บ้านท่าเรือ
บ้านควนมอง
บ้านจุปะ
บ้านเกาะเคี่ยม
บ้านแตะหรา
บ้านกันตังใต้
รวม

1,212
2,038
2,232
768
2,844
492
9,586

4. ปศุสัตว์

- ตารางแสดงจานวนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่(ข้อมูลจากปศุสัตว์อาเภอ : ณ เดือน มีนาคม
2556)
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
รวม

โคเนื้อ(ตัว)
147
268
46
54
24
539

สุกร
(ตัว)
20
30
50

ไก่
(ตัว)
242
1,167
2,517
951
827
792
6,496

เป็ด
(ตัว)
66
10
37
654
144
33
944

แพะ
(ตัว)
168
187
124
0
479

ห่าน
(ตัว)
3
10
3
9
1
26

อื่นๆ
(ตัว)
63
10
51
271
180
37
612

รวม
(ตัว)
394
1,374
3,044
2,118
1,329
887
9,146

5

. สิทธิในที่ดินทากิน

การถือครองกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็น นส.3 ก. น.ส.3 และสค. 1 นอกจากนั้นก็ได้มีการบุก
รุกปุาสงวนแห่งชาติเพื่อปลูกยางพารา โดยไม่มีหลักฐานในการถือครองเป็นกรรมสิทธิ์
6. จานวนแรงงาน

1. แรงงานในครัวเรือน แรงงานที่ใช้ในการทาการเกษตรหรือแรงงานนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ครอบครัว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 -35 ปี โดยเฉลี่ยทั่วไปจะใช้แรงงานภายในครอบครัวประมาณ 2 – 3 คน
2. แรงงานจ้าง การทาการเกษตรในกรณีที่เกษตรมีการทาการเกษตรหลายชนิดหรือหลายอย่าง ทาพร้อม
กับแรงานในครอบครัวจะไม่เพียงพอจะต้องจ้างแรงงานคนภายนอกครอบครัวมาเป็นแรงงาน โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็น
เงินหรือนอกจากการทายางพาราแล้วเกษตรที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาพร้อมกันไปด้วยจะต้องจ้างบุคคลภายนอกครอบครัว
เพื่อมาช่วยดูแลกิจกรรมอย่างทั่วถึงสาหรับค่าจ้างในการทาสวนยางพาราในปัจจุบันแบ่ง 50 : 50 สาหรับค่าจ้างแรงงาน
บ่อกุ้งเลี้ยงปลาในบ่อหรือกระชังจะได้ค่าจ้างประมาณวันละ 150 – 200.-บาท
3. การอพยพแรงงาน การอพยพแรงงานของประชากรส่วนใหญ่ไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ปลาปุน
แพปลา หรือรับจ้างกรีดยาง และทาการก่อสร้างต่างจังหวัด
7. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ามัน
จานวน
1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 6 แห่ง
- ร้านขายของชา
จานวน
79 แห่ง
8. การอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภททาลูกชิ้นและอาหาร
ทะเล จานวน 6 แห่ง
9. การพานิชยกรรมและการบริการ มีธุรกิจพาณิชยกรรมและการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้
- สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

มีร้านค้าทั่วไป (ร้านขายของชา)
10. การท่องเที่ยว

79 ร้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้มีสถานที่เหมาะสม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปุาชายเลน และท่องเที่ยวทางทะเล พื้นที่บางส่วนมีลักษณะภูมิประเทศติดทะเล ประชาชนทาการประมง เลี้ยงสัตว์น้า
ทางทะเล เหมาะแก่การล่องเรือดู หอย ปู ปลา สัตว์น้า และปุาชายเลนในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ แต่ด้วยปัจจัยอื่น
เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การปรับภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงาม ขาดแคลนโรงแรมสถานที่พักค้างแรม การสร้างระบบ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ขาดการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน ศักยภาพทางด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลจึงยังไม่มี
แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตองค์การบริหารส่วนตาบลจะนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนามาเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

3. ด้านสังคม
 การศึกษา
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
1 แห่ง ประกอบด้วย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลกันตังใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
2. โรงเรียนประถมศึกษา จานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

- โรงเรียนบ้านกันตังใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
- โรงเรียนบ้านจุปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
- โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
- โรงเรียนบ้านแตะหรา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

3. สถาบันการอาชีวศึกษา จานวน

1

แห่ง ประกอบด้วย

1

แห่ง

- วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จานวน

5. ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน จานวน

6

แห่ง

6. อาคารเอนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน จานวน

7. ศูนย์การเรียนรู้

ICT ชุมชนบ้านกันตังใต้ จานวน

6

แห่ง
1

แห่ง

 ศาสนา

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- สานักสงฆ์ 1 แห่ง
- ที่พักสงฆ์ 2 แห่ง
- มัสยิด
4 แห่ง
 ขนบธรรมเนียมประเพณี
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
- ประเพณีวันสงกรานต์/ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- ประเพณีวันลอยกระทง
- ประเพณีเข้าสุนัตหมู่
- ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- ประเพณีลากเรือพระ
 การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจาตาบล มีจานวน
2 แห่ง คือ
1.สถานีอนามัยตาบลกันตังใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแตะหรา
2.สถานีอนามัยบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.สถานีตารวจ(ที่ทาการตารวจชุมชนประจาตาบลกันตังใต้)
2.ศูนย์ อปพร. จานวน

จานวน 1 แห่ง
1 แห่ง

- ตารางแสดงจานวนสถิติคดีที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตาบลกันตังใต้(ข้อมูลจากสถานีตารวจภูธรกันตัง : ณ เดือน
เมษายน 2557)
ประเภทคดี

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

เกิด(ราย)

จับ(คน)

เกิด(ราย)

จับ(คน)

เกิด(ราย)

จับ(คน)

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

2

-

-

-

-

-

คดีชีวิตร่างกายและเพศ

-

-

-

-

1

0

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

2

1

1

-

-

-

คดียาเสพติด

7

7

7

9

35

36

คดี พ.ร.บ. การพนัน

-

-

3

4

1

1

คดีอื่น ๆ

7

4

4

1

4

4

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
 การคมนาคมและขนส่ง สภาพถนนปัจจุบันชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ทั้ง 6 หมู่บ้าน
สามารถติดต่อระหว่างชุมชนต่าง ๆ และพื้นที่ภายนอกได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสาคัญดังนี้การคมนาคม
ติดต่อระหว่างตาบล อาเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตาบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ทางหลวงแผ่นดิน
ตรัง – กันตัง
2. ทางหลวงชนบท
กันตังใต้ – บางแรด
3. ทางหลวงชนบท
กันตัง – วังวน – เกาะเคี่ยม
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน ตาบลและอาเภอมีการบริการรถรับจ้าง เช่น รถจักรยานยนต์ รับจ้าง รถ
รับจ้างประจาทาง นอกจากนี้มีถนนในพื้นที่ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลรับผิดชอบดูแล มีจานวนหลายสาย สามารถ
แยกตามประเภทได้ ดังนี้
- สาหรับเส้นทางเชื่อมต่อในการคมนาคมในตาบล และหมู่บ้าน มีประเภทถนน ดังนี้
.ชนิด
ปีงบประมาณ 2556
ความยาว(เมตร)
จานวน(สาย/แห่ง)
6,394.14
1. ถนนลูกรัง
19,862.7
2. ลาดยาง
8,745.36
3. ค.ส.ล.
1,558.11
4. ทางเท้า
36,559.68
รวม
(ข้อมูลจาก : กองช่าง ณ เดือน มีนาคม 2557)
 การไฟฟ้า การไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ มีไฟฟูาเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้มีไฟฟูาใช้แล้ว 99%
 การสื่อสาร การให้การบริการโทรศัพท์ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือนและมีตู้
โทรศัพท์สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
11 ตู้ มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนที่ให้บริการ
จานวน 1 แห่ง
 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
5
แห่ง
 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อ
25 แห่ง
- บ่อโยก
7
แห่ง
- อื่น ๆ (สระเก็บน้า)
5
แห่ง
 การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ มีระบบน้าประปา 2 รูปแบบ คือ
1.แบบผิวดิน
2.แบบบาดาล
-ระบบน้าประปาจากแหล่งน้าบ่อบาดาลและผิวดิน ระบบหอถัง มีจานวน
13 จุด คือ
1.จุดบ้านนายเสถียร หมู่ที่
2
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
2.จุดบ้านนายทอด หมู่ที่
2
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
3.จุดบ้านนายเทิด หมู่ที่
2
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
4.จุดบ้านควนแดง(ใหม่) หมู่ที่
3
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
5.จุดบ้านตก หมู่ที่
3
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร

6.จุดบ้านนายซวด หมู่ที่
7.จุด รร.บ้านจุปะ หมู่ที่
8.จุดวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
9.จุดบ้านแตะหราใหม่ หมู่ที่
10.จุดบ้านนายทิภา หมู่ที่
11.จุด รร.บ้านแตะหรา หมู่ที่
12.จุดบ้านนายจวบ หมู่ที่
13.จุดในไร่ หมู่ที่

ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร
-จานวนผู้ใช้น้าประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ รวม 586.-ราย แยกดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
รวม
จานวนผู้ใช้
น้าประปา(ราย)
30
190
230
40
490
หมายเหตุ ข้อมูลจาก : งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ณ เดือน เมษายน 2557
 เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่
ประมาณร้อยละ 90% และมีการใช้ E – Mail ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3
3
หมู่ที่ 3
5
5
5
5
6

5.ด้านการเมืองการบริหาร
 โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 12 คน
2. ผู้บริหาร มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
กฎหมาย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
 โครงสร้างและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบล

องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลซึ่งมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจา โดยมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ปัจจุบันมีจานวนบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสิ้น 34 คน จาแนกเป็น
- พนักงานส่วนตาบล จานวน
11 คน
- ลูกจ้างประจา จานวน
2 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
13 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จานวน
8
คน
ลาดับ
ส่วนราชการ
จานวนพนักงาน จานวน
จานวน
จานวน
ส่วนตาบล
ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ประจา
ตามภารกิจ
ทั่วไป
1
2
3
4
5

สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
รวม

8
2
1

1
1
-

3
2
5
2
1

1
2
4
1
-

11

2

13

8

รวมทั้งสิ้น

34

 ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา จานวน
- มัธยมศึกษา จานวน 3
- ปวช./ปวส./อนุปริญญา จานวน 3 คน
- ปริญญาตรี จานวน 20 คน
- ปริญญาโท จานวน 4 คน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คน
คน

4

อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ข้าราชการ (ระดับ)
ลูกจ้าง พนง.
จ้าง
ตาแหน่ง
1 2 3 4 5 6 7 8 ประจา

ตาม
ภารกิจ

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักงานปลัด
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จพง. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
นิติกร
บุคลากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นักการ
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนครัว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานผลิตน้าประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกขยะ)
คนงานประจารถขยะ
พนักงานจดมาตรวัดน้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รวม

พนง.
จ้าง
ทั่วไป

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1

1 1 2

4 2 1

2

1
13

8

หมายเหตุ ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

รวม
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
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 การคลังท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ มีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบารุง
ท้องที่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต และรายได้จากทรัพย์สินของขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ซึ่งถือ
เป็นรายได้ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบล นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ ยังได้รับการจัดสรร
ภาษีบางประเภทจากส่วนกลาง รวมทั้งเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปรายละเอียดย้อนหลัง
สามปีงบประมาณ ดังนี้
ตารางรายรับจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556
ประเภทรายได้

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ก. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (1+2)
1. หมวดรายได้จากภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.3 ภาษีปูาย

757,985.94.83,016.50.54,991.80.26,400.70.1,624.-

551,672.46.89,604.24.62,529.17.25,251.07.1,824.-

503,550.10.88,947.74.61,071.26,439.74.1,437.-

2. หมวดรายได้ทีไม่ใช่ภาษีอากร
2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
2.2 รายได้จากทรัพย์สิน
2.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด

674,969.44.135,368.49.86,874.95.356,026.96,700.-

462,068.22.81,011.82.114,735.40.204,915.61,406.-

414,602.36.3,967.26.191,043.09.104,542.115,050.01.-

ข. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้
หรือแบ่งให้ท้องถิ่น (1+2+3)
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.3 ภาษีสุรา
1.4 ภาษีสรรพสามิต
1.5 ภาษีค่าภาคหลวงแร่
1.6 ภาษีปิโตรเลียม
1.7 ภาษีการพนัน
1.8 อากรรังนกอีแอ่น

23,316,096.95.-

28,253,393.45.-

29,980,341.61.-

11,140,167.95.-

11,106,999.23.-

15,409,787.61.-

2,084,279.56.5,183,428.79.74,294.87.1,065,828.19.2,568,656.50.66,329.19.58,461.38.3,600.35,289.47.-

2,445,385.04.5,176,317.50.85,542.72.1,166,506.33.2,096,323.11.22,277.75.95,825.74.18,821.04.-

2,765,770.89.8,541,215.09.84,908.82.1,206,622.72.2,638,465.82.11,142.03.138,135.93.23,526.31.-

ประเภทรายได้
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
2.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม
2.2 ค่าปรับการพนันเพิ่ม
2.3 ค่าใบอนุญาตสุรา
2.4 ค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยน้าบาดาล
2.5 ค่าธรรมเนียมอาชยบัตรว่าด้วยการประมง
3.รายได้ที่รัฐจัดสรรเพื่อให้ (เงินอุดหนุน)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนมีวัตถุประสงค์ (ที่ไม่ต้องตราเป็น
ข้อบัญญัติ)
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ค. รวมรายได้ของท้องถิ่น

ปี 2554

ปี 2555

951,335.951,335.11,224,594.4,671,939.1,994,610.4,558,045.-

668,934.667,914.1,020.16,477,460.225,761,063.2,145,924.8,570,473.22.-

698,266.697,066.1,200.13,872,288.4,847,479.2,071,236.6,953,573.-

24,074,082.89.-

28,805,065.91.-

30,483,891.71.-

ตารางรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556
ประเภทรายจ่าย
ปี 2554
ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง
1.1 ชาระหนี้เงินกู้
1.2 จ่ายตามข้อผูกพัน
1.3 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญฯ
1.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.5 เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
1.6 เงินสารองจ่าย
1.7 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.8 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
1.9 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
1.10 อื่น ๆ
2. รายจ่ายประจา
2.1 เงินเดือน
2.2 ค่าจ้างชั่วคราว
2.3 ค่าตอบแทน
2.4 ค่าใช้สอย
2.5 ค่าวัสดุ
2.6 ค่าสาธารณูปโภค
2.7 เงินอุดหนุน
2.8 รายจ่ายอื่น ๆ

ปี 2556

964,303.634,864.99,339.230,100.13,887,873.04.2,366,919.1,818,254.1,974,617.2,660,677.30.1,775,291.18.682,292.91.2,609,821.65
-

773,146.11.170,000.107,526.163,009.85,987.11.12,000.72,000.162,624.13,120,373.26.4,168,720.1,837,647.1,264,666.2,258,442.01.1,604,565.84.689,332.41.1,297,000.-

ปี 2556
685,153.123,905.195,338.72,910.23,000.270,000.16,397,128.12.4,283,168.2,256,860.1,552,475.3,486,628.86.1,617,581.60.898,234.66.2,302,180.-

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

869,767.54.-

3.1 ค่าครุภัณฑ์
381,410.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
488,357.54.รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
15,721,943.58.(1+2+3)
4. รายจ่ายนอกงบ
7,606,261.4.1 จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4,556,045.4.4 จ่ายจากเงินสะสม
3,050,216.รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
23,328,204.58.หมายเหตุ ข้อมูลจาก : งานการเงินและบัญชี

3,935,359.40.-

2,014,917.34.-

1,405,742.40.2,529,617.17,828,878.77.-

1,112,285.902,632.34.19,097,198.46.-

10,391,029.22.10,614,736.8,570,473.22.6,841,887.1,820,556.3,772,849.28,219,907.99.- 29,711,934.46.กองคลัง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ส่วนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลได้
พิจารณาถึงความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ให้โอกาสตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมท้องถิ่นในการแสดงบทบาทโดยเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และการมีส่วนร่วมในการจัดทาประชาคมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การคัดเลือกผู้สูงอายุ คน
พิการ และเรื่องอื่นตามความเหมาะสมหรือขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
สถิติข้อมูลการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบล
- จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2556
สรุปการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
หน่วยที่
1
2
3
4
5
6
7

หมู่ที่
1
2
3
4
4
5
6

รวม

จานวน
ผู้มีสิทธิ
จานวน
283
782
769
903
694
744
711
4,886

จานวน
ผู้มาแสดงตน
จานวน ร้อยละ
233
82.33
614
78.52
628
81.66
698
77.30
558
80.40
602
80.91
552
77.64
3,885 79.51

บัตรดี
จานวน
221
581
611
676
541
574
525
3,729

ร้อยละ
94.85
94.63
97.29
96.85
96.95
95.35
95.11
95.98

บัตรเสีย
จานวน
8
22
12
19
14
20
20
115

ร้อยละ
3.43
3.58
1.91
2.72
2.51
3.32
3.62
2.96

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
จานวน ร้อยละ
4
1.72
11
1.79
5
0.80
3
0.43
3
0.54
8
1.33
7
1.27
41
1.06

สรุปการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
หน่วยที่

หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
4
5
6
รวม

จานวน
ผู้มีสิทธิ
จานวน
283
782
767
903
694
744
705
4,878

จานวน
ผู้มาแสดงตน
จานวน ร้อยละ
233
82.33
614
78.52
627
81.75
698
77.30
558
80.40
602
80.91
549
77.64
3,881 79.51

บัตรดี
จานวน
221
591
620
683
541
588
533
3,778

ร้อยละ
95.28
96.25
98.88
97.85
96.95
97.67
97.09
97.35

บัตรเสีย
จานวน
6
16
6
14
13
7
13
75

ร้อยละ
2.58
2.61
0.96
2.01
2.33
1.16
2.37
1.93

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน
จานวน ร้อยละ
5
2.15
7
1.14
1
0.16
1
0.14
4
0.72
7
1.16
3
0.55
28
0.72

สรุปผลการพัฒนาตาบลในระยะที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ได้ดาเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในตาบล ซึ่งเป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลอันพึงกระทาได้ และเป็นไปตามแผนการ
พัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ได้วางไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟูาสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.กันตังใต้
โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จานวน 2 จุด
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์จักรกล อบต.กันตังใต้
โครงการปรับปรุงถนนซอยแยกจากซอยปุาเลน หมู่ที่ 3
โครงการขุดบ่อน้าตื้นบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านในไร่
โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.ริมถนนกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 6
โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าริมถนนกันตังใต้ – บางแรด หมู่ที่ 1
โครงการบุกเบิกถนนแยกจากซอยไสใหญ่ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสูตรอุทิศ หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (บ้านหัวทุ่ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยแยกจากซอยท่าเทียบเรือ)
โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนเคหสถานบ้านมั่นคงฯ หมู่ที่ 6

งบประมาณ
ดาเนินการ
98,000.30,000.44,000.30,000.41,000.433,000.318,000.39,000.295,600.430,338.72,000.483,500.170,000.93,000.73,000.172,500.-

ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22
23
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

โครงการ
โครงการขยายเขตสะพานน้าผึ้ง พร้อมขยายถนน บริเวณหมู่ที่ 1
*งบประมาณ อบจ.ตรัง
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 *งบประมาณ อบจ.ตรัง
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4
โครงการจัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งในเขต อบต.กันตังใต้
โครงการจัดซื้อยางชะลอความเร็วบนถนนพร้อมติดตั้งในเขต อบต.กันตังใต้
โครงการจัดซื้อไฟกระพริบพร้อมติดตั้งริมถนนในเขต อบต.กันตังใต้
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
โครงการพิธีสุนัตหมู่
โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตทั้ง 4 แห่ง
อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กันตังใต้
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตทั้ง 4 แห่ง
อุดหนุนมัสยิดโครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
โครงการจัดจ้างค่าพาหนะรถรับ – ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน
โครงการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
จัดซื้อเตียงนอนพร้อมที่นอน
ค่าบอกรับวารสาร
ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- สานักงานปลัด
- ส่วนสวัสดิการสังคม
- กองคลัง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
โครงการสนับสนุนส่งเสริมศิลปะการแสดงท้องถิ่น
โครงการกิจกรรมค่ายผู้นาเด็ก เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
ค่าใช้จ่ายสาหรับเป็นทุนการศึกษา
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์แบบไร้สาย
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
ดาเนินการ
2,800,000.1,713,560.1,142,380.99,000.100,000.99,000.24,938.14,600.192,657.564,477.75
64,790.50
956,400.40,000.9,700.133,900.53,250.5,000.20,000.9,700.48,300.69,290.1,500.40,812.50,000.66,518.233,570.1,990,000.448,600.-

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4

โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างถนนในเขต อบต.กันตังใต้
อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกันตังตามโครงการปูองกันปราบปรามการลักลอบ
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
โครงการอนุรักษ์ปุาชายเลนและปุาบก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนในเขต อบต.กันตังใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลกันตังใต้
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ในเขต อบต.
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตาบลกันตังใต้
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
อุดหนุน อบต.ย่านซื่อตามโครงการจัดการแข่งขัน “อปท.กันตังลีก”
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
อุดหนุนสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
โครงการส่งทีมกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันกีฬาภายนอก
โครงการส่งทีมนักกีฬาของ อบต.ไปทาการแข่งขันมหกรรมกีฬาพระยารัษฎาฯ
โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาพระยารัษฎาเกมส์
จัดซื้อวัสดุกีฬา
อุดหนุน อบต.นาเกลือ ตามโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นฯ
โครงการก่อสร้างอาคารสาหรับติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่ 4
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการปูองกันและเฝูาระวัง (ค่าติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV) หมู่ที่ 4 จานวน 12 จุด *เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เงินเดือน/เงินค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก อบต.
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
- สานักงานปลัด
- กองช่าง
- กองคลัง

งบประมาณ
ดาเนินการ
40,000.13,000.297,000.5,758,700.515,000.25,000.40,000.60,000.182,500.25,000.43,889.20,000.85,966.61,28.166,465.870,826.76,662.315,000.999,000.473,498.38,756.38,756.1,338,438.363,625.-

ลาดับ
ที่
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

โครงการ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
- ส่วนการศึกษาฯ
เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ง
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
ค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตาบล
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
เงินเพิ่มลูกจ้างประจา
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
เงินเดือนพนักงานจ้าง
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- ส่วนสวัสดิการสังคม
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สานักงานปลัด)

งบประมาณ
ดาเนินการ
107,130.63,040.80,400.108,551.19,016.1,031,800.163,580.81,040.12,060.14,230.127,580.155,020.52,420.24,980.421,560.333,120.8,340.721,320.130,172.188,740.116,520.274,600.57,166.6,660.489,200.227,000.180,000.80,000.68,000.37,422.-

ลาดับ
โครงการ
ที่
15 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
16 ค่าเช่าบ้าน
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
17 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
- ส่วนสวัสดิการสังคม
18 ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ,ข้อบัญญัติต่าง ๆ
19 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
20 ค่าเบี้ยประกัน
21 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท)
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
22 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
23 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
24 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
26 ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล
27 โครงการ อบต.พบประชาชน
28 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
29 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการของศูนย์ อปพร.

งบประมาณ
ดาเนินการ
130,274.3,329.83,500.48,500.9,750.19,200.43,260.32,340.54,360.17,640.4,200.3,876.20,000.22,060.19
29,185.07
10,980.17,934.25
33,368.24,375.317,750.3,000.27,100.160,130.4,224.23,981.7,386.117,749.60
26,118.-

ลาดับ
โครงการ
ที่
30 วัสดุสานักงาน
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
31 ค่าโทรศัพท์
32 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต.ฯ
33 ค่าม่านปรับแสง
34 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
35 วัสดุงานบ้านงานครัว
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
36 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองคลัง
37 วัสดุคอมพิวเตอร์
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษาฯ
38 ค่าไฟฟูา
- สานักงานปลัด
- กองช่าง
39 ค่าไปรษณีย์
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
40 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
41 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต.
ระดับอาเภอ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
42 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
43 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (สานักงานปลัด)

งบประมาณ
ดาเนินการ
43,954.71,310.50
24,237.18,978.11,825.67
80,847.50
161,194.10,225.12,850.269,319.95
147,066.68
1,635.72
39,870.37,160.49,832.10,620.199,757.98
613,421.77
7,426.17,073.24
20,000.2,700.14,700.-

ลาดับ
ที่
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

โครงการ
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ (สานักงานปลัด)
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร (สานักงานปลัด)
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สานักงานปลัด)
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (โน๊ตบุ๊ค) (สานักงานปลัด)
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสารองไฟ (สานักงานปลัด)
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน (วงเงินเกินกว่า 5,000.- บาท)
- สานักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้ (กองคลัง)
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ (กองคลัง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสารองไฟ จานวน 1 ชุด (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อชุดตัดแก๊ส (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อปากกาจับเหล็ก (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อข้อแยกสายส่งน้าดับเพลิงชนิดสามทางมีวาล์วปิด-เปิด (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อปูายหยุดตรวจ จานวน 3 อัน (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร จานวน 20 อัน (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร จานวน 10 อัน (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) (กองช่าง)
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายตัวรถชนิด 6 ล้อ 1 คัน
โครงการปรับปรุงสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ค่าวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา)
*************************************

งบประมาณ
ดาเนินการ
25,500.8,990.8,000.19,000.30,000.125,007.69
20,000.315,576.29
8,500.182,179.6,200.30,000.15,000.3,000.65,000.42,000.39,000.55,000.40,000.3,191,000.15,600.87,550.50
44,355.-

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
*****************************
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องตระหนักและคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
3.1.1 นโยบายของรัฐบาล
หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะรายงานต่อรัฐสภาเมื่อมีความจาเป็นต้องปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศให้มากที่สุด นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอด
และแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
ประการที่ 2 เพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บน
พื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ต่อประชาชนคน
ไทยทุกคน
ประการที่ 3 เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่าง
สมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
การเมืองและความมั่นคง
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจและดาเนินไปด้วยแนวทางที่กล่าวมา
รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.2 กาหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
1.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน
1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ

1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงิน
เฟูอและราคาน้ามันเชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ.2555 และลดลงเหลือ
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล
2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5 เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ
3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3.1.3 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ และ
ผู้ด้อยโอกาส
3.1.4 ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง
3.1.6 ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ
3.1.7 บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ

3.2.2 ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหาร
3.2.3
ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทนสามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ
3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
3.2.5 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้าน
3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการ
3.2.7 เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูง
ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3.2.8 ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และ
การเงินภายใต้ประโยชน์ ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝุาย
3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคเกษตร
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกร
ในการสื่อสารกับรัฐบาลและร่วมกันพัฒนาเกษตรกรด้วยตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
3) เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์
4) พัฒนาการประมง
5) เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ง
6) จัดทาระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร
7) เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร
8) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
9) ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา
ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญหาท้องถิ่น
3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5) กาหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรม
เมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากขึ้น
6) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่
7) เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้
8)
ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษี และมาตรการอื่นที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
9) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเข้า
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

10) เร่งรัดสารวจและแสวงหาแหล่งแร่สาคัญ เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ
3.3.3 ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1) การพัฒนาการท่องเที่ยว
2) การพัฒนาภาคบริการ
3) การพัฒนากีฬา
3.3.4 การตลาด การค้า และการลงทุน
3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการ
บริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบ
ไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ
3.4.2 ขยายการให้บริการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชน
ในทุกพื้นที่
3.4.3 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหาร
จัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และ
ระหว่างประเทศ
3.4.5 เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.4.6 พัฒนาการขนส่งทางน้าและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล
ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย
3.4.7 พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบิน
ของไทย
3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ
3.5.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
3.5.3 กากับราคาพลังงานให้มีราคาความเหมาะสม
3.5.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
3.5.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3.6.3 ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
3.6.4 ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
3.6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.2 นโยบายแรงงาน
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรร
มาชาติ
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริมให้มีการจัดการน้าอย่างบูรณาการ
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัย
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศ
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2 สร้างความสามัคคี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ ในองค์การ
ระหว่างประเทศ
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่ม
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
7.6 ส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและ
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคภาคเอเซียนและอนุภูมิภาค

7.9 ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.1.6 สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง
8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ
ทันสมัย
8.2.2
ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย
มาตรการเชิงรุกให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว
8.2.3
เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม
8.2.4 ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม
8.3
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที11่ ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม

แนวทาง
1) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิต
ให้แก่ตนเอง
2) จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการ
สร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3) เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้
ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้า
หนึ่งใจเดียวกัน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม 1) การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตร
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมา
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เกษตรความมั่นคงของอาหารและ
เข้มแข็งและยั่งยืน
พลังงาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
3) สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
4) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวล
ในระดับครัวเรือนและชุมชน
5) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุล
ด้านอาหารและพลังงาน
6) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมี
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ โดยปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
และยั่งยืน
2) ปรับระบบการแข่งขัน
3) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพโดยการ
บริหารจัดการด้านการเงิน

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

1) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาค
3) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง
ภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5) สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6) การปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพ
ติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม 1) การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตร
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้น และมีการกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมา
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้
เกษตรความมั่นคงของอาหารและ
เข้มแข็งและยั่งยืน
พลังงาน
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า
3) สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
4) สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวล
ในระดับครัวเรือนและชุมชน
5) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุล
ด้านอาหารและพลังงาน
6) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมี
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ โดยปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
และยั่งยืน
2) ปรับระบบการแข่งขัน
3) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพโดยการ
บริหารจัดการด้านการเงิน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
1) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

6) ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
อนุภูมิภาค
3) สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่าง
ภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการ
ดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
5) สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
6) ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด
ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
7) เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
8) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา
ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
9) สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและกาหนดแนวทางปูองกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3) ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมี
ภูมิคุ้มกัน
4) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและ
วิกฤติภาวะโลกร้อน
5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับ
กรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
7) ควบคุมและลดมลพิษ

3.1.3 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
3. การลดรายจ่าย
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ดาเนินการคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง ( Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนว
ทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า ( Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth)
ประกอบด้วย
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ ( Internal
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดาเนินการ
การเตรียมการรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่าและมีช่องทาง
การกระจายสินค้าที่กว้าง นอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้องจากลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เป็น
ระบบและสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูา
และประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง จาเป็นต้องประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน
การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องทบทวนบทบาทของตนในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการ
ส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพื่อ
ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ทาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยการเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความหวงแหนใน
ทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมเรื่องการ
ควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการการทางานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่
อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคม
และเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดในแต่ละงาน หรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. การรักษาความสงบเรียบร้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหาอาชญากรรมเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการกาหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้
ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี
การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาด้านต่าง ๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้อง
พัฒนาประชาชนและชุมชน ให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้ โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐาน
ด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยการปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและนาเทคโนโลยี
มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ทาให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ
นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาข้อมูลที่จาเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ สาหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนแล้วยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มากขึ้น
7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน
เพื่อรองรับเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อให้สามารถ
สื่อสารทาความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการได้

3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ
สืบสานภูมิปัญญา
สู่การพัฒนาสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบ
องค์รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น

3.1.5 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2557 - 2560
วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง (Vision)
“ตรังเมืองแห่งความสุข”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)
1. การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

พันธกิจของจังหวัดตรัง (Missions)
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว) ให้มีความมั่งคั่ง
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์รวม (Goals)
1. เมืองเกษตรยั่งยืน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งอันดามัน
2. เป็นสังคมดีและมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. ประชาชนมีขีดความสามารถพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3.1.6 แผนพัฒนาอาเภอ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เมืองแห่งประวัติศาสตร์ สังคมมีคุณภาพ ประตูสู่อันดามัน”
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
1) ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3) ส่งเสริมการค้าอันดามัน
4) พัฒนาและสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ดี

3.1.7 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. 1 จะดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซมถนน เส้นทางการคมนาคมให้มีความ
สะดวกและปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรมและตามความจาเป็น เช่น ปรับปรุงถนน บุกเบิกถนน เป็นต้น
1.2 จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแล บารุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้าและระบบประปาเพื่อการ
อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน เช่น ปรับปรุงน้าอุปโภคให้สะอาด ขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
1.3 ปรับปรุงคูระบายน้า บุกเบิกคูระบายน้า ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง
1.4 ปรับปรุงท่อระบายน้าเป็นบล๊อคระบายน้า
1.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพี่น้องประชาชน เช่น ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟสาธารณะ (เพิ่มเติม) เป็นต้น

2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทรัพยากรและความต้องการของพี่น้อง
ประชาชน
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจาหน่าย
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้อง
ปะชาชนในท้องถิ่น

2.5 จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ตาบล (OTOP)
2.6 ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน
2.7 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตาบล
2.8 ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตภัณฑ์
และจาหน่าย
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
2.10 จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพเพื่อให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีขึ้น

3. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
3.1 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศให้มีความสะดวกและ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
ระบบเชิงนิเวศ
3.
3 ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ตลอดจนพัฒนา
ปุาชุมชนบ้านแตะหราและเกาะเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
4.1 การพัฒนาด้านสังคม
1. พัฒนาศักยภาพในแผนงาน/ โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
กันตังใต้ให้ดีขึ้น
2. ส่งเสริมการจัดทาแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม
องค์กรชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม
3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จาเป็น
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม
และสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
5. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุให้สวัสดิการแก่
คนชรา ผู้พิการและด้อยโอกาส
6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี สภาเด็กและ
เยาวชน กรรมการหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น

4.2 การพัฒนาด้านการศึกษา
1. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาใน
ระดับขั้นพื้นฐานต่อไป
2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวสู่มาตรฐานและมีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ มีสุข
ภาวะที่ดีตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบห้องเรียน

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) เพื่อเชื่อมต่อกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และสังคมโลกภายนอก
7. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วันสาคัญทางศาสนา การ
สอนจริยธรรมทางศาสนา เป็นต้น
2. ส่งเสริมสนับสนุนวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง มโนราห์ รอแง็ง ฯลฯ เป็นต้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืนสืบไป

4.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
1. ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ มีการออกกาลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยการจัดหาเครื่องออกกาลังกาย
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็ก เยาวชนและพี่น้องประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน
5. อุดหนุนศูนย์กีฬาตาบล หมู่บ้าน และส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาภายนอกและ
กีฬาภายนอกที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน

4.5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1. ส่งเสริมการดาเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดย
ผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
2. พัฒนาและดาเนินการในการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ
4. เฝูาระวังติดตาม สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการปูองกันโรคติดต่อทุกชนิดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการสาธารณสุข อปพร. อสม.
มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกฉินผู้ปุวยได้อย่างทันท่วงที

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีจิตสานึกและเล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สวยงาม
3. ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้สองข้างถนนให้มีความเขียวขจีเพื่อสร้างความร่ม
รื่นและสวยงาม

4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาชายเลน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางอัน
นาไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังนี้
Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง
Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนาสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้า
Recycle คือ การนาหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ จะส่งเสริมคนดีและมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ทุก ๆ
ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ”
6.2 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่ง ในกรณีที่มีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล กันตังใต้
6.3 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหรือวิธีการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว
6.4 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกาลังใจให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น
6.5 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานจ้าง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ในการทางานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้มากยิ่งขึ้น
6.
6 บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
6.7 ก่อสร้างอาคารสานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้หลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่
ราชการในการประชุม การบริการประชาชน และรับรองแขกบ้านแขกเมือง
6.8 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
6.9 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้พี่น้องประชาชนทราบทางเสียงไร้สาย
6.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ทุก
ภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
6.11 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่
ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน เช่น การบริการจัดเก็บภาษี
จัดเก็บค่าน้าประปา จัดเก็บค่าขยะ เป็นต้น
6.12 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการทางานในระบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม
6.13 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดทาแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทางานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
6.14 ประสานและบูรณาการการทางานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางานในภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอกันตังและพื้นที่อื่น ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
6.15 จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน

6.16 จัดซื้อเรือตรวจการณ์เพื่อเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
6.17 จัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์
6.18 จัดซื้อรถตรวจการณ์ รถกู้ชีพ กู้ภัย
6.19 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร

วัสดุอุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการปูองกันสาธารณภัย

7. นโยบายด้านการอยู่ดีมีสุข
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการออมเพื่อการพึ่งตนเอง
**********************************

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบล
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ด้านเศรษฐกิจ

1) การประกอบอาชีพ
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
- ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการดาเนินงาน
2) ปัจจัยการผลิต
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ราคาผลผลิตตกต่า
2. ด้านสังคม
1) สวัสดิการสังคม
2) ความร่วมมือ การรวมตัวภายในชุมชน
3) ความผูกพันในครอบครัว
4) การแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) เส้นทางคมนาคมไม่มีมาตรฐานเพียงพอ
2) ไฟฟูาสาธารณะริมทางไม่ทั่วถึง
3) ระบบประปาไม่ทั่วถึง/ไม่เพียงพอ

พื้นที่เป้าหมาย
หมู่ที่ 1 - 6

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเกษตรกร
และ
ประชาชนทั่วไป

การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต
(แนวทางการดาเนินงาน)
ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต. พยายามให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ รวมทั้งร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

หมู่ที่ 1 - 6

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป

ปัญหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น
ทาให้ชุมชนขาดความผูกพัน ครอบครัวขาดความใกล้ชิด
อันเนื่องมาจากความจาเป็นทางเศรษฐกิจ

หมู่ที่ 1 - 6

ประชาชนทั่วไป

ปัญหาลดลง เนื่องจาก อบต. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ติดต่อกันมา
เป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและ
ความรุนแรงของปัญหาในพื้นที่

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของตาบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
4. ด้านสาธารณสุข
1) โรคระบาดและโรคติดต่อต่าง ๆ
2) สุขภาพอนามัย
3) การบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1) คุณภาพการศึกษา
2) ทุนและอุปกรณ์การศึกษา
3) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
4) วัดและศูนย์วัฒนธรรมในหมู่บ้าน
5) งานประเพณีต่าง ๆ
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
2) มลภาวะเป็นพิษ
3) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
4) ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
7. ด้านการเมือง การบริหาร

1) บุคลากร
2) เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยี
3) ระบบการบริหารจัดการ

พื้นที่เป้าหมาย
หมู่ที่ 1 – 6
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ในตาบล

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
และ
สัตว์เลี้ยง

การคาดการณ์และแนวโน้มในอนาคต
(แนวทางการดาเนินงาน)
ปัญหาลดลง โดย อบต.ทาการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชนให้
ตื่นตัวต่อการปูองกันโรคและในปัจจุบันประชาชน
ได้ให้ความสาคัญและสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น

เด็ก , เยาวชน
และ
ประชาชนทั่วไป

ปัญหาทรงตัว โดยด้านการศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจน
ในนโยบายระดับสูงและขาดแคลนบุคลากรผู้สอนส่งผลกระทบ ต่อ
คุณภาพการศึกษา และด้านศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ประชาชนเหินห่าง
มากขึ้น ทาให้เยาวชนขาดแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน

ประชาชนในตาบลกันตังใต้

เยาวชน
และ
ประชาชนทั่วไป

จัดหาสถานที่กาจัดขยะ หรือจัดทาเตาเผาขยะในครัวเรือน ออกข้อบัญญัติ
การจัดการขยะ รณรงค์สร้างจิตสานึกในการจัดการขยะให้แก่ประชาชน
โดยดาเนินการโครงการแปลงขยะให้เป็นทุน ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ทัศนียภาพของถนนโดยการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

อบต.กันตังใต้

พนักงานส่วนตาบล , ลูกจ้าง
และสมาชิกสภา อบต.กันตังใต้

ปัญหาลดลง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
ในการรองรับการถ่ายโอนงาน และการกระจายอานาจลงสู่ส่วนท้องถิ่นที่
มากยิ่งขึ้นทั้งปริมาณงานและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบล
จาเป็นต้องมีการพัฒนาในทุกด้าน
เพื่อรองรับการกระจายอานาจดังกล่าว

หมู่ที่ 1 - 6
สถาบันการศึกษาในตาบล

หมู่ที่ 1 – 6

การวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน

การวิเคราะห์โอกาส

การวิเคราะห์อุปสรรค

(S = Strength)

(W = Weakness)

(O = Opportunity)

(T = Threat)

1. ยึดถือค่านิยม “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน” และทางานโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
2. มีแบ่งโครงสร้างองค์กรและกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถมุ่งมั่น
รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่ และทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน
4. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดีในการบริหารงานและ
ดาเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้
5. โครงสร้างที่กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทาให้การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสนองความต้องการของประชาชนได้ตรง
จุดมากขึ้น
6. หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
ทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
7. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดไว้ชัดเจน
8. ผู้นาในตาบลมีความเข้มแข็ง ประสานความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี

1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง
2. การประสานงานและการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภายในยังขาดประสิทธิภาพ
3. ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจ ซึ่งมีความสับสนยุ่งยากพอสมควร
4. ข้อจากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
5. งบประมาณมีจานวนจากัดในการเร่ง
การพัฒนา ทาให้การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า ๆ
6. อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยังไม่เพียงพอต่อ
ความจาเป็นและความต้องการ
7. ประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการประกอบอาชีพ
8. ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงขาดการ
บารุงดูแลรักษาสาธารณสมบัติของทางราชการ
9. ขาดการส่งเสริม พัฒนา และผลิตผลทางการ
เกษตร การตลาด ตลอดจนการกระจายผลผลิต

1. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจลงสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร
งบประมาณ โครงการ/งานของส่วนราชการอืมาให้
่น
อบต. ดาเนินการแทน ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุน
และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาในด้านต่าง ๆ
3. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” พร้อมทั้งเร่งสร้างระบบภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็ง
4. นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ทา
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของ
ท้องถิ่นได้รับการยอมรับ
มากขึ้น เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี
5. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของผู้นาใน
ตาบล รวมทั้งประชาชนช่วยให้การบริหารงานของ
องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย
2. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภาพ
ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ทาให้นโยบายการพัฒนาไม่ชัดเจน
3. การเมืองเข้ามามีบทบาทแทรกแซง
การบริหารภายใน
4. ความสัมพันธ์ทางการเมืองในระบบอุปถัมภ์
ระหว่างเครือข่ายกับผู้บริหารท้องถิ่น
5. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
กลไกตลาด
6. ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิต
มีราคาสูง
7. ประชากรแฝงส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
8. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุข ที่แพร่ระบาด
ในพื้นที่และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
9. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ
เกิดภัยธรรมชาติ ส่งผลให้ผลผลิตของประชาชน
ได้รับความเสียหาย

การวิเคราะห์จุดแข็ง

การวิเคราะห์จุดอ่อน

การวิเคราะห์โอกาส

การวิเคราะห์อุปสรรค

(S = Strength)

(W = Weakness)

(O = Opportunity)

(T = Threat)

6. มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทาให้เกิดการจ้าง
งาน
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ช่วยให้สังคมมี
การพัฒนา ทาให้การบริหารและการบริการ การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว
8. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
9. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

10. ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนภารกิจ
ที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ทาให้เกิดความสับสนใน
การนาไปปฏิบัติ
11. กิจการประเภทอุตสาหกรรมในพื้นที่มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ
12. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เน้นทางด้าน
วัตถุนิยมมากกว่าด้านจิตใจ
13. วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทต่อ
แนวความคิดและวิถีชีวิตของประชาชน
14. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

9. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิด
และเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง
10. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ฐานะ
มั่นคง
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธกิจ

จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและครบครันตรงตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีมาตรฐาน
 เปูาประสงค์ เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. . ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทาง จานวนที่เพิ่มขึ้น
เท้า ท่อระบายน้า รางระบายน้า ขุดคูคลองระบายน้า
ท่าเทียบเรือ บุกเบิกถนน ปรับภูมิทัศน์
2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ
3. พัฒนาด้านไฟฟูาและแสงสว่าง
ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้
4. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร
จานวนช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
5. พัฒนาระบบการจราจร
จานวนระบบการจราจรที่ได้รับการพัฒนา
6. พัฒนาระบบการวางผังเมือง
จัดระบบการวางผังเมืองทั้งตาบล
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่าง
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ ว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ยท.03

- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 เปูาประสงค์ เมืองเกษตรกรยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น
จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสวัสดิการสังคม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ ว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเทีย่ ว

แบบ ยท.03

- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
 เปูาประสงค์ ส่งเสริมการศึกษาและฟื้นฟูศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
สร้างคนคุณภาพแก่สังคม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
2. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกระดับ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของจานวนผู้ที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
ชุมชนได้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปะวัฒนธรรม

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม

แบบ ยท.03

- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 พันธกิจ
ดูแลคุ้มครอง บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เปูาประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จัดระบบบาบัดน้าเสีย
3. บาบัดและขจัดขยะ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนกิจกรรมที่มีการจัดการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละของแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการบาบัดน้าเสีย
ร้อยละของครัวเรือนที่มีการเก็บกาจัดขยะมูลฝอย

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสวัสดิการสังคม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรให้ยั่งยืนและ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

แบบ ยท.03

- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 พันธกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
 เปูาประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
ประชาชนในตาบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
2. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการ
ร้อยละของครัวเรือนที่มีสุขภาพดี
จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสวัสดิการสังคม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ยท.03

- ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 พันธกิจ

สนับสนุนกิจกรรมหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรตามความจาเป็นและเหมาะสม
 เปูาประสงค์ สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อปท.
4. จัดสร้างศูนย์ราชการตาบลกันตังใต้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์
5. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
จานวนกิจกรรมที่มีการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาการฝึกอบรม
ทักษะความรู้ต่าง ๆ
การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทุกส่วนราชการ
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- ประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข
 พันธกิจ
ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
 เปูาประสงค์ ชุมชนเข้มแข็งประชาชนอยู่ดีมีสุขพึ่งตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์
ชุมชนที่ดาเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรรายย่อยในภาคเกษตรโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สนับสนุนการจัดการบริการเพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
3. สนับสนุนการน้อมนาแนวพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักการพัฒนา
บุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ
จานวนกิจกรรมที่มีการดาเนินการตามแนว
พระราชดาริ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ส่วนสวัสดิการสังคม
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
(ด้าน
เกษตรกรรม
และการ
ท่องเที่ยว) ที่
มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ก่อสร้างถนนที่ มีเส้นทางที่
ได้มาตรฐาน
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
น้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

2

4

6

8

10

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา
ถนน สะพาน
ทางเท้า ท่อ
ระบายน้า ราง
ระบายน้า ขุด
คูคลองระบาย
น้า ท่าเทียบ
เรือ บุกเบิก
ถนน ปรับภูมิ
ทัศน์

เส้นทาง
คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น

ปีละ
2 สาย

- ก่อสร้างถนน
คสล./
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
4 สาย
- บุกเบิกถนน
หินผุ/หินคลุก/
หินลูกรังและ
ยกระดับถนน
ภายในเขต
ตาบล
3 สาย

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

70%

75%

80%

85%

90%

พัฒนาและ
จัดหาแหล่งน้า
เพื่ออุปโภค
บริโภค

ร้อยละของ
ครัวเรือน
ที่มีน้า
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

ร้อยละ
70 ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

- ขยาย/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ประปาส่วน
ภูมิภาค
- ก่อสร้าง
จัดหาแหล่งน้า
ดื่มน้าใช้ หมู่ที่
1-6

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
(ด้าน
เกษตรกรรม
และการ
ท่องเที่ยว) ที่
มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แสงสว่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

99%

99%

100%

100%

100%

พัฒนาด้าน
ไฟฟูาและแสง
สว่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้

ร้อยละ
99

- ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะในเขต
พื้นที่
- ปรับปรุงและ
และซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในตาบล

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

การรับรู้
ข่าวสารที่
ทันสมัย

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

5

5

5

5

5

พัฒนาระบบ
การ
ติดต่อสื่อสาร

จานวน
ช่องทางใน
การรับรู้
ข่าวสาร

5
ช่องทาง

- ติดตั้งชุมสาย
MSAN ตาม
ขนาด 60 เลข
หมายพร้อม
บริการ
อินเตอร์เน็ต ม.5

TOT

สานักงาน
ปลัด

ระบบจราจรมี
มาตรฐาน

โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

5

5

10

10

10

การพัฒนา
ระบบจราจร

จานวน
ระบบจราจร
ที่ได้รับการ
พัฒนา

5
จุด

- ติดตั้งกระจก
โค้ง/ปูาย 5 จุด
- ติดตั้ง
สัญลักษณ์
จราจร/
เครื่องหมาย
จราจร ไฟระวัง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
(ด้าน
เกษตรกรรม
และการ
ท่องเที่ยว) ที่
มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

มีการจัดวางผัง โครงสร้าง
เมืองรวม
พื้นฐานทีไ่ ด้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

20%

20%

20%

20%

20%

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

พัฒนาระบบ
การวางผัง
เมือง

การจัดวาง
ผังเมืองทั่ว
ทั้งตาบล

ร้อยละ
20

โครงการ/
กิจกรรม
- จัดระบบผัง
เมืองรวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด
(ด้าน
เกษตรกรรม
และการ
ท่องเที่ยว) ที่
มั่งคั่งและมี
เสถียรภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานควบคู่
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว

เมืองเกษตร
ยั่งยืน, การ
ท่องเที่ยวและ
บริการมี
มาตรฐาน

เมืองเกษตร
ยั่งยืน, การ
ท่องเที่ยวและ
บริการมี
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

2

4

6

8

10

พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน

กลุ่มอาชีพ
ได้รับการ
ส่งเสริม
เพิ่มขึ้น

ปีละ 2
กลุ่ม

- ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ
- ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

มีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

2

2

2

2

2

พัฒนา
ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยว

จานวน
แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนา

ปีละ 1
แห่ง

- ปรับปรุง
เกาะเนรมิต
หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าเรือ
- ปรับภูมิทัศน์
เกาะหน้าบ้าน
หมู่ที่ 4 เป็น
สถานที่
ท่องเที่ยว

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางสังคม
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
ส่งเสริม
การศึกษา
เรียนรู้แบบ
องค์รวม

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ศาสนา
ศิลป
วัฒนธรรม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ส่งเสริม
สร้างคน
การศึกษาและ คุณภาพแก่
พื้นฟูศาสนา
สังคม
และวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

80

85

90

95

100

ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับ

ร้อยละของ
จานวนผู้ที่
ได้รับ
การศึกษา
ตามเกณฑ์

ร้อยละ
80

- ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ
- ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพสตรี

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

80

85

90

95

100

เพิ่มช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ชุมชนได้รับ
บริการ
ข้อมูล
สารสนเทศ

ร้อยละ
80

- จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้าน
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียง
ไร้สายประจา
ตาบล

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สานักงาน
ปลัด

5

5

5

5

5

ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ทุกระดับ

จัดกิจกรรม
การส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนาและ
ศิลปะวัฒน
ธรรม

5
กิจกรรม

- จัดงานพิธีรด
น้าขอพร
ผู้สูงอายุ
- พิธีเข้าสุนัต
หมู่

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรให้
ยั่งยืนและ
สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
พลังงานและ
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ

ทรัพยากร
ธรรมชาติที่
สมบูรณ์
สิ่งแวดล้อมที่ดี

บารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

2

2

2

2

2

สร้างจิตสานึก
และตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จานวน
กิจกรรมที่มี
การจัดการ
ด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม

2
กิจกรรม

- ถางหญ้าสอง
ข้างทาง
บริเวณสาย
หลักและสาย
ซอย
- อนุรักษ์ปุา
ชายเลนและ
ปุาบก

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

60

65

70

75

80

จัดระบบ
บาบัดน้าเสีย

ร้อยละของ
แหล่ง
อุตสาหกรรม
ที่มีการ
บาบัด
น้าเสีย

ร้อยละ
60

- รณรงค์รักษา
มลภาวะของ
โรงงาน
อุตสาหกรรม
ในตาบล
- ก่อสร้างบ่อ
บาบัดน้าเสีย
ภายในตาบล

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

60

65

70

75

80

บาบัดและขจัด ร้อยละของ
ขยะ
ครัวเรือนที่มี
การเก็บ
กาจัดขยะ
มูลฝอย

ร้อยละ
60

- จัดซื้อถังขยะ
- จัดเก็บคัด
แยกขยะและ
กาจัดขยะมูล
ฝอยภายใน
ครัวเรือน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางสังคม
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและ
ส่งเสริม
การศึกษา
เรียนรู้แบบ
องค์รวม

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
ด้าน
คุณภาพชีวิต
และสังคม

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีและได้รับ
สวัสดิการ
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนใน
ตาบลมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

70

75

80

85

90

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
สวัสดิการ

ร้อยละ
70

- สงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
- จัดการ
แข่งขันกีฬา
ภายในต้านภัย
ยาเสพติด

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม, ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สานักงาน
ปลัด

60

65

70

75

80

ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยของ
ประชาชน

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
สุขภาพดี

ร้อยละ
60

- สนับสนุน
ปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
- น้ามันทอด
ซ้า

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

60

65

70

75

80

การรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

จานวน
กิจกรรมที่มี
การส่งเสริม
ด้านความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ร้อยละ
60

- รณรงค์การ
ดาเนินการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศ
ในการบริหาร
จัดการ

.

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมี
สุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

สร้างความเป็น ร้อยละของ
เลิศการบริหาร ความพึงพอใจ
จัดการ
ของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

80

80

80

90

90

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ร้อยละ
80

- จัดทา
แผนพัฒนา
ตาบล
- อบต.พบ
ประชาชน

สานักงาน
ปลัด

-

2

2

2

2

2

ส่งเสริมระบบ
ปูองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

จานวน
กิจกรรมที่มี
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2
กิจกรรม

- ฝึกทบทวน
อปพร.
- จัดซื้อรถกู้
ชีพกู้ภัย

สานักงาน
ปลัด

-

60

65

70

75

80

พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ อปท.

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาการ
ฝึกอบรม
ทักษะ
ความรู้
ต่าง ๆ

ร้อยละ
60

- ส่งเสริม
สนับสนุนการ
อบรม
การศึกษา
และการ
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น

ทุกส่วน
ราชการ

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศ
ในการบริหาร
จัดการ

.

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมี
สุขของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

สร้างความเป็น ร้อยละของ
เลิศการบริหาร ความพึงพอใจ
จัดการ
ของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

70

75

80

85

90

จัดสร้างศูนย์
ราชการตาบล
กันตังใต้ใน
พื้นที่สาธารณ
ประโยชน์

ร้อยละของ
การบริการมี
ประสิทธิ
ภาพเพิ่มขึ้น

ร้อยละ
70

- พัฒนา
รายได้และ
จัดทาแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน

ทุกส่วน
ราชการ

สานักงาน
ปลัด

20

20

20

20

20

จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์

ร้อยละของ
งบประมาณ
ในการจัดซื้อ
วัสดุ
ครุภัณฑ์

ร้อยละ
20

- จัดซื้อวัสดุ
สานักงานและ
วัสดุใช้สอย
อื่น ๆ
- จัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงาน
ครัว

ทุกส่วน
ราชการ

สานักงาน
ปลัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศ
ในการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมี
สุขของท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้านการอยู่
ดีมีสุข

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดี
มีสุขพึ่งตนเอง
ได้ด้วยวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ชุมชนที่ดาเนิน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงาน
สนับสนุน

58

59

60

61

62

70

75

80

85

90

สนับสนุนและ
ส่งเสริมเพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรราย
ย่อยในภาค
เกษตรโดยใช้
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

จานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมตาม
หลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ร้อยละ
70

- ส่งเสริม
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง
- ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้
เป็นรากฐาน
ของชีวิต
ประชาชน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

สานักงาน
ปลัด

80

80

80

90

90

สนับสนุนการ
จัดการบริหาร
เพื่ออานวย
ความสะดวก
ให้แก่
ประชาชน

ร้อยละ
ความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ

ร้อยละ
80

- จัดตั้งศูนย์
เครือข่าย
อปท.และ
สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน

สานักงาน
ปลัด

-

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลกันตังใต้
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศ
ในการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
ด้านการอยู่ดีมี
สุขของท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้านการอยู่
ดีมีสุข

ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดี
มีสุขพึ่งตนเอง
ได้ด้วยวิถีชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ชุมชนที่ดาเนิน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ค่าเป้าหมาย
58

59

60

61

62

2

2

2

2

2

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
สนับสนุนการน้อม
นาแนว
พระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็น
หลักพัฒนาบุคคล
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด
ระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

จานวน
กิจกรรมที่มี
การ
ดาเนินการ
ตามแนว
พระราชดาริ

2
กิจกรรม

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ส่งเสริม
คุณธรรม “รู้
รักสามัคคี
เพื่อสันติสุข
ชุมชน”
- ธรรมาภิบาล
แผ่นดิน

สานักงาน
ปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
(พ.ศ. 2558 - 2560)
-------------------------------------ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

รวม

คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(10)
(15)

100

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่
ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
- การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ.
- มีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (เพื่อดูการดาเนินงานในแต่ละปีที่
ผ่านมาว่ามีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
มากน้อยเพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ที่สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและแสดงให้
เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านสังคม เช่น กาลังแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญของ อปท. และแสดงให้
เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- มีการนาเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของ อปท.
 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- มีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง
 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
แผนพัฒนา

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน
เต็ม

10
(3)
(3)
(2)
(2)

25
4
(2)
(2)
5
(3)
(2)
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)
6

(2)
(2)
(2)

คะแนน
ที่ได้

ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.4 เป้าประสงค์

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท.
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็นสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
 มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหาศักยภาพของ
อปท.
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรลุ
อะไรในช่วง 4 ปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์
- สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 ค่าเป้าหมาย
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ทาได้ทั้งด้านปริมาณงาน
งบประมาณ เทคนิค
 มีการกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมีการบูร
ณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และ
ยุทธศาสตร์

คะแนน
เต็ม
65
5
(3)
(2)
5
(3)
(2)
10
(4)
(4)
(2)
5
(3)
(2)
15
9
(5)
(4)
6
(3)
(3)
10
(5)

คะแนน
ที่ได้

ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)
3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา

- มีการแสดงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดแผนงานโครงการ
บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย
 โครงการ/กิจกรรม
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลาดับของโครงการฯ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และนาไปสู่
ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นาไปสู่ผลสาเร็จของเป้าประสงค์
- มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน)
- มีรูปแผนที่กาหนดบริเวณดาเนินการตามโครงการพัฒนา
รวมคะแนนที่ได้

คะแนน
เต็ม
(5)
15
(8)
(2)
(3)
(3)
(7)
(3)
(2)
(2)

100

คะแนน
ที่ได้

