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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาบรรลุ
ตามเปูาหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน  การ
วิเคราะห์สภาพทั่วไปของต าบลกันตังใต้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีส่วนในการน าไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ
ต่อไป  
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

(1) ที่ตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็น 1 ในจ านวน 13 ต าบลของอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ตั้งอยู่

ทางทิศใต้ของอ าเภอกันตัง ห่างจากอ าเภอกันตังประมาณ  2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 25.067  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  15,666.875  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อเทศบาลเมืองกันตัง  และต าบลบางเปูา  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากก่ึงกลางแม่น้ าตรัง บริเวณพิกัด N J 560182 ไปทางทิศตะวันออก จดหลักเขตที่ 11 บริเวณพิกัด 
N J 564180 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดหลักเขตท่ี 10 บริเวณพิกัด N J 568181 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  จดหลักเขตที่ 9  บริเวณพิกัด N J 573175 สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด N J 
585171 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลบางเปูาและต าบลวังวน อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด N J 585171 ไปทางทิศใต้ตามสันควนไปถึงสันควนจุปะ  บริเวณพิกัด  
N J 587151 ไปตามสันควนถึงห้วยค้อ  บริเวณพิกัด N J 583142 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางห้วยค้อ ถึง
บริเวณพิกัด N J 600106 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามกึ่งกลางห้วยค้อ ถึงก่ึงกลางคลองบางแรด  
บริเวณพิกัด N J 597109 ไปทางทิศใต้ตามก่ึงกลางคลองบางแรดถึงบริเวณพิกัด N J 595101 ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามก่ึงกลางคลองบางแรด ถึงบริเวณพิกัด N J 599101 ไปทางทิศใต้ตามก่ึงกลางคลองบางแรด  
สิ้นสุดที่ปากคลองบางแรด บริเวณก่ึงกลางแม่น้ าปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 615071   รวมระยะทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 1.4 กิโลเมตร 

 ทิศใต้  ติดต่อต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองบาง
แรดกึ่งกลางแม่น้ าปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 615071 ไปตามก่ึงกลางแม่น้ าปะเหลียนไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ สิ้นสุดที่ปากแม่น้ าปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 550030  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  
8 กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก  ติดต่อต าบลนาเกลือ ต าบลบางสัก ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากก่ึงแม่น้ าปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 550030 ไปทางทิศเหนือตามก่ึงกลางแม่น้ าตรัง 
บริเวณพิกัด N J 543110 ไปตามก่ึงกลางแม่น้ าตรัง บริเวณพิกัด N J 538148 ไปทางทิศตะวันออกตาม
กึ่งกลางแม่น้ าตรัง บริเวณพิกัด N J 546148 ไปทางทิศเหนือ ตามก่ึงกลางแม่น้ าตรัง สิ้นสุดบริเวณพิกัด N J 
560182 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17 กิโลเมตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนที่ต าบลกันตังใต้ 

(2)  ประวัติความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาต าบล  เหตุที่มี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นมาใหม่นั้น  เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจาย
อ านาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น  จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ “สภาต าบล” ที่มีอยู่แต่
เดิมเสียใหม่  และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  
โดย “สภาต าบลกันตังใต้ ”  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2539 ล าดับที่ 745  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 113   
ตอนพิเศษ  (2)  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ตั้งอยู่เลขท่ี  13/1  หมู่ที่ 3  ต าบล
กันตังใต้  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ทั้งต าบล  ทางตอนเหนือมีแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติ  
ด้านตะวันออกมีปุาควนจุปะซึ่งเป็นปุาสงวนแห่งชาติ  ตอนใต้มีปุาคลองแตะหร าและปุาชายเลนเกาะเหลาต า  มี
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญสามารถน ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้คือคลองย่าตีและห้วยตาแก้วซึ่งไหลผ่านทางตอน
เหนือของต าบล  คลองเกาะเคี่ยมไหลผ่านตอนใต้และตอนกลางมีห้วยวังพรูไหลผ่าน  มีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ  
คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1) ฤดูกาลจังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมประเทศไทย ท าให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก 
เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย ส าหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย 
ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้ง 
อยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

1.1 ฤดูฝน เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝน
ตกอย่างสม่ าเสมอ และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 
   1.2 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
จากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
  2) ลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ  
   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม   

1.3  ลักษณะดิน 
ต าบลกันตังใต้ลักษณะกลุ่มดินเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินชั้นล่าง

เป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีสีเทาและพบจุดประสีน้ าตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวก
ตะกอนล าน้ าทับอยู่บนชั้นหินผุ  พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินตื้น มีการระบายน้ าค่อนข้างเร็วถึงเร็ว 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ส่วนมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดด่าง
ประมาณ 4.5 – 5.5 ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เป็นดินตื้น ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราบ ปัจจุบันมีการปลูกยางพารา โดยการยกร่องหรือท าทางระบายน้ าเพื่อ
ปูองกันน้ าแช่ขังในช่วงฤดูฝน บางแห่งใช้ท านาหรือทิ้งไว้เป็นที่ว่างเปล่า 
   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของต าบลกันตังใต้มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้เต็มพ้ืนที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านท่าเรือ นายสมคิด เสียงเลิศ นางนาตยา  ชาตรีกุล 

นางสุที  กาหยี 
นายณัฐกานต์  มหาเมธากุล 

2 บ้านควนมอง นายสวาท  กาลมุล นางกุหลาบ  นาโค 
นางสาวสมฤทัย  บุญเดช 
นายสุวรรณ  สุเร็น 

3 บ้านจุปะ นายขจรศักดิ์   สุวรณวัฒน ์ นายสมพงษ์  ทองหยู่ 
นายณัฐพล  สุวรรณวัฒน ์
นางอมิดะ  ประสิทธิ ์
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หมู่ที่ หมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านเกาะเค่ียม นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน นายพิทักษ์  หาบหา 

นายบุญส่ง  ถนอมทรัพย ์
นายอุบล  หุ้ยเล็ก 

5 บ้านแตะหร า นางเย็นจิตร์  แซ่เลี้ยว 
(ก านันต าบลกันตังใต้) 

นายส าราญ  ยอดเมืองนาย (สารวัตร) 
นายนาเสตร์  หวอตะเห (สารวัตร) 
นายเจษฎา  เม่งเอียด 
นางปราณีย์  อับดนเหล็าะ 
นายกู้เกียรติ  เกาะสมัน 

6 บ้านกันตังใต ้ นางจิระวรรณ  จิตรแก้ว นายณรงค์  หนูหาญ 
นายธวัช  จ่าวิสูตร 
นางสุมาลี  นายโท 

2.2 การเลือกตั้ง 
 เขตต าบลกันตังใต้มีจ านวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 6 เขตเลือกตั้ง ซึ่งผลสรุปการใช้สิทธิลงคะเนน
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2556 มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังนี้1    

ประเภทการ
เลือกตั้ง 

เขต
เลือก 
ตั้งที ่

จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง
ในบัญชี
รายชื่อ 

จ านวนผู้
มีสิทธิ

เลือกตั้ง
ที่มา

แสดงตน
ขอรับ
บัตรฯ 

ร้อยละ 
จ านวน
บัตรด ี

ร้อยละ 

จ านวน
บัตร 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

ร้อยละ 
จ านวน
บัตรเสีย 

ร้อยละ 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

- 4,886 3,885 80 3,729 95.98 41 1.06 115 2.96 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

1 283 233 82 222 95.28 5 2.15 6 2.58 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2 782 614 79 591 96.25 7 1.14 16 2.61 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3 767 627 82 620 98.88 1 0.16 6 0.96 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

4 1,597 1,256 79 1,224 97.45 5 0.40 27 2.15 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

5 744 602 81 588 97.67 7 1.16 7 1.16 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

6 705 549 78 533 97.09 3 0.55 13 2.37 

 
                                                           
        1 อ้างถึง หนังสือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ที่ ตง 72031/1049  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2556  เร่ือง รายงานผลการรวม
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
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3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรของต าบลกันตังใต้ มีจ านวนทั้งสิ้น 7,066 คน แยกเป็นประชากรชาย 3,521 คน 
ประชากรหญิง 3,545 คน จ านวนครัวเรือน มีทั้งหมด 2,024 ครัวเรือน2  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี  0 กันตังใต้ 3 77 77 154 

หมู่ท่ี  1 บ้านท่าเรือ 123 155 158 313 

หมู่ท่ี  2 บ้านควนมอง 293 540 542 1,082 

หมู่ท่ี  3 บ้านจุปะ 307 515 574 1,089 

หมู่ท่ี  4 บ้านเกาะเค่ียม 618 1,175 1,139 2,314 

หมู่ท่ี  5 บ้านแตะหร า 289 528 520 1,048 

หมู่ท่ี  6 บ้านกันตังใต้ 391 531 535 1,066 

รวม 2,024 3,521 3,545 7,066 

- จ านวนประชากรและครัวเรือนของต าบลกันตังใต้ พ.ศ. 2557 – 2561 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร (คน) จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
0 กันตังใต้ - 170 155 155 154 - 3 3 3 3 
1 บ้านท่าเรือ 370 357 337 330 309 121 121 121 123 123 
2 บ้านควนมอง 1,090 1,098 1,114 1,107 1,083 281 286 288 293 293 
3 บ้านจุปะ 1,077 1,079 1,095 1,100 1,092 289 295 296 302 306 
4 บ้านเกาะเค่ียม 2,286 2,266 2,285 2,314 2,306 584 596 598 604 609 
5 บ้านแตะหร า 1,073 1,051 1,037 1,040 1,045 276 282 284 286 287 
6 บ้านกันตังใต้ 1,017 1,028 1,042 1,048 1,065 355 372 375 384 389 

รวม 6,913 7,049 7,065 7,094 7,054 1,906 1,955  1,965 1,995 2,010 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรของต าบลกันตังใต้ แยกตามช่วงอายุ3 ได้ดังนี้ 

ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน (อายุต่ ากว่า 18 ปี) 863 779 1,642 
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ปี) 2,223 2,273 4,496 
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) 429 499 928 

รวม 3,515 3,549 7,066 
 
                                                           
        2 อ้างถึง รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต าบล ของส านักทะเบียนอ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ณ เดือนมีนาคม 2562  
        3 อ้างถึง รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับต าบล ของส านักทะเบียนอ าเภอกันตัง ณ เดือนมีนาคม 2562    
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มีโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง และมีศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง คือ 

-  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านเกาะเคี่ยม 
-  ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลกันตังใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลกันตังใต้   
-  จ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ของต าบล
กันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) ดังนี้ 

โรงเรียน/ศพด. ระดับ 
จ านวนนักเรียน (คน) 

2557 2558 2559 2560 2561 
โรงเรียนบ้านกันตังใต้  ประถมศึกษา 45 34 26 20 - 

โรงเรียนบ้านจุปะ ประถมศึกษา 44 35 37 22 - 

โรงเรียนบ้านแตะหร า ประถมศึกษา 53 46 51 40 - 

โรงเรียนบ้านเกาะเค่ียม ประถมศึกษา 180 192 195 196 245 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กันตังใต้ 

ก่อนปฐมวัย 55 41 20 40 40 

รวมทั้งสิ้น 377 348 329 318 285 

4.2 สาธารณสุข 
- ต าบลกันตังใต้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตัง

ใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแตะหร า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคี่ยม  มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่4  ดังนี ้

ต าแหน่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลกันตังใต้ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านเกาะเคี่ยม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ว่าง 1 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 

พยาบาลวิชาชีพ 1 1 

เจ้าพนักงานทัณฑสาธารณสุข 1 - 

พนักงานสุขภาพชุมชน - - 

ลูกจ้าง 1 2 

พนักงานรักษาความสะอาด - - 

รวม 5 5 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 132  คน มีนางสิริมา  เกิดชู เป็นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลกันตังใต้  และนายนพดล   เสียงแก้ว  เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าต าบลบ้านเกาะเคี่ยม 

                                                           
        4 ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตังใต้และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเค่ียม อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
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 คลินิคเอกชน จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100  
 การเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตังใต้และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคี่ยม   
 สาเหตุการป่วย/ตายของประชาชนในต าบลกันตังใต้  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตังใต้  รับผิดชอบหมู่ที่ 2,3,5 สรุปการเจ็บปุวย การระบาด
ของโรคท้ังในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่5  ดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ ๕ อันดับโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ที ่ โรค 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อ

แสน
ประชากร 

โรค จ านวน 
อัตราต่อ

แสน
ประชากร 

โรค จ านวน 
อัตราต่อ

แสน
ประชากร 

1 อุจจาระร่วง 2 80.45 อุจจาระร่วง - - อุจจาระร่วง 43 1,809.0
0 

2 ตาแดง - - ไข้เลือดออก - - ตาแดง - - 
3 สุกใส - - ตาแดง 1 40.17 ไข้เลือดออก - - 
4 ไข้เลือดออก - - สุกใส - - สุกใส 2 84.14 
5 มือ เท้า ปาก 1 40.23 มือ เท้า ปาก 1 40.17 มือ เท้า ปาก 2 84.14 

  

  2 . จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ปี 2559-2561 
 

ที ่ โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
จ านวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง 110 4,424.78 - - 4 168.28 
2 เบาหวาน 69 2,775.54 - - 3 126.21 
3 มะเร็ง 1 40.23 - - 1 40.22 
4 หัวใจและหลอดเลือด 2 80.45 - - 1 40.22 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5

 โปรแกรมงานระบาดวิทยา รพ.สต.กันตังใต้/ทะเบียนผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกันตังใต้ 
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  3. สาเหตุการตายท่ีส าคัญ  ปี 255 9-25616 
 

ที ่ สาเหตุการเสียชีวิต 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อ

แสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร จ านวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 อุบัติเหตุขนส่งทางบก - - 1 40.17 - - 
2 ภาวะแทรกซ้อนของโรค

ระบบทางเดินหายใจ 
1 40.23 4 160.71 1 40.23 

3 ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ระบบไหลเวียนเลือด 

4 160.90 1 40.17 3 126.21 

4 ชรา 1 40.23 - - - - 
5 โรคระบบทางเดินปัสสาวะ - - - - - - 
6 โรคเกี่ยวกับถุงลม - - - - - - 
7 หลอดเลือดสมอง - - - - - - 
8 หัวใจวายเฉียบพลัน - - 3 120.53 - - 
9 สาเหตุภายนอกท่ีท าให้

เสียชีวิต 
2 80.45 1 40.17 - - 

10 มะเร็ง 1 40.23 1 40.17 3 126.21 
 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคี่ยม รับผิดชอบหมู่ที่ 1,4,6 สรุปการเจ็บปุวย การ
ระบาดของโรคท้ังในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่7  ดังนี้ 
  ๑. สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ที ่ โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
จ านวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
1 อุจจาระร่วง 4 128.36 - - 43 1,809.00 
2 ตาแดง 3 96.27 - - - - 
3 ไข้เลือดออก 5 160.46 1 40.17 - - 
4 สุกใส 1 32 - - 2 84.14 
5 มือ เท้า ปาก - - 1 40.17 2 84.14 
6 ปอดบวม - - - - 9 378.63 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 รายงานมรณะบัตร/การส ารวจ : อัตราการตายต่อแสนประชากร 
7 โปรแกรมงานระบาดวิทยา รพ.สต.บ้านเกาะเค่ียม 
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 2 . จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ8 
 

ที ่ โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
1 ความดันโลหิตสูง 165 5,295.25 - - 4 168.28 
2 เบาหวาน 153 4,910.14 - - 3 126.21 
3 มะเร็ง 4 128.36 - - 1 40.22 
4 หัวใจและหลอดเลือด 17 514.52 - - 1 40.22 

  

 3. สาเหตุการตายท่ีส าคัญ ปี 2559-25619 
 

ที ่ โรค 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
อัตราต่อแสน

ประชากร 
จ านวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

จ านวน 
อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง - - - - - - 
2 เบาหวาน - - - - - - 
3 มะเร็ง 4 128.36 - - 3 126.21 
4 หัวใจและหลอดเลือด - - - - - - 
5 ฆ่าตัวตาย - - - - - - 
6 โรคผิวหนัง - - - - - - 
7 อุบัติเหตุ 1 32.09 - - - - 
8 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ - - - - - - 
9 ไม่ทราบสาเหตุการ

เสียชีวิต 
2 64.18 - - - - 

4.3 อาชญากรรม 
 โดยพื้นฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมของคนในต าบลกันตังใต้   เกิดจาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อคนเราหมดที่พ่ึง   ก็หันมาประกอบ
อาชญากรรม   หรือคิดว่าการค้าขายของผิดกฎหมาย   การค้ายาเสพติด   ของหนีภาษี   ฯลฯ สามารถสร้างความ
ร่ ารวยได้ในระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรม  สาเหตุการเกิดอาชญากรรมอาจจะเกิดจากกรณีดังนี้ 
 -    สภาพครอบครัว   มักจะมาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาด   พ่อแม่แยกกันไปคนละ
ทางไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก   หรือบิดามารดาอยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกันทุกวัน   ท าให้เบื่อบ้านและออกไปคบหา
สมาคมกับเพื่อน  เมื่อเกิดความขาดแคลนก็มักจะประกอบอาชญากรรม 
 -    ฐานะทางเศรษฐกิจ   ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมาจากคนที่มีฐานะยากจนมีสภาพ
จิตใจไม่ปกต ิ เนื่องจากต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 
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 ทะเบียนผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคี่ยม 
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 รายงานมรณะบัตร/การส ารวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะเคี่ยม 
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 -    การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   เนื่องจากเมืองไทยได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกซึ่งมี
บางสิ่งบางอย่างขัดกับวัฒนธรรมสังคมไทย เป็นต้น   การนิยมวัตถุความสัมพันธ์ทางเพศ   การแต่งกาย   เมื่อมี
ความต้องการมากๆ  ก็ท าให้ประกอบการกระท าผิดได้ 
 - การว่างงาน   ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจรัดตัว   ทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อตนเองและ
ครอบครัวเมื่อคนเราว่างงาน   สภาพจิตใจและอารมณ์ย่อมสับสนฟุูงซ่านมักใช้เวลาว่างไปทางด้านอบายมุข
ต่างๆ  เป็นต้นว่า  สุรา  นารี  เล่นม้า  การพนัน  เที่ยวเตร่  เป็นต้น 

 -  ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในปัจจุบันความค านึงถึงศีลธรรมและความอะลุ่มอล่วยกันใน
สังคม  จะไม่ค่อยพบนัก  ทั้งนี้เนื่องจากต่างคนต่างอยากท่ีจะหาความสุขให้กับชีวิตทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการ
ด ารงชีวิต   ความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมทางวัตถุที่ไปเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจไม่ค่อยใกล้ชิดกับ
ศาสนา  ขาดการศึกษาและอบรมจิตใจที่ดีท าให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย 
 สรุปผลการเกิดคดีในต าบลกันตังใต้ 3 ปีย้อนหลัง10 ดังนี้ 
  

 
ประเภทคดี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เกิด 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
เกิด 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
เกิด 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ - - - - - - 
คดีชีวิตร่างกายและเพศ - - - - - - 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 2 2 1 1 1 1 
คดียาเสพติด 3 3 19 19 24 24 
คดี พ.ร.บ.การพนัน 1 1 - - - - 
คดีอ่ืน ๆ  4 4 3 3 2 2 

รวมทุกคดี 10 10 23 23 27 27 
 

4.4 ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในต าบลกันตังใต้  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรกันตังได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ทราบนั้นพบว่า  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง
แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เหตุผลก็เนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชน  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกันตังใต้สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
การสังคมสังเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ เป็นการด าเนินงานให้เกิดการบริการที่

ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ได้มีโอกาสพบสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ได้รับสวัสดิภาพในชีวิตอย่างเพียงพอ เป็นการวางแผนปูองกันแก้ไขปัญหาระยะยาวและมุ่ง
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 ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรกันตัง หนังสือที่ ตช.0024(ตง).57/3660 ลงวันที่  28  มิถุนายน 2562 
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ส่งเสริมให้บุคคล/กลุ่มบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในต าบลกันตังใต้มีผู้ที่ต้องได้รับการสังคม
สงเคราะห์11 ดังนี้ 

(1) ผู้สูงอายุ 944 คน   
(2) ผู้พิการ 163 คน  
(3) ผู้ปุวยติดเตียง 29 คน  
(4) ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) 16 คน  
(5) คนยากจน (ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.) - คน  
(6) คนไร้บ้าน - คน             

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งทางบกของต าบลกันตังใต้ สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย

มีถนนสายหลักและสายรอง12 มีดังนี้ 

ที ่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง, 
อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

 

ระยะทาง
ทั้งหมด 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ซอย 1 คสล. 4.00 63.00 2558 120,000 
2 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ซอย 2 คสล. 4.00 50.00 - - 
3 หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ ซอย 3 คสล.  4.00  105.00 2561  25,000  
  (ซอยท่าเรือ) คสล. 4.00 205.00 2561 498,000 

4 หมู่ที ่1 บ้านท่าเรือ ซอย 4 คสล. 1.00 50.00 - - 

5 หมู่ที ่1 
ซอยแยกถนนข่ือนา 
ซ.1 

คสล. 4.00 60.00 2558 160,000 

 
  

หินผ/ุหินคลุก/
ลูกรัง 

5.00 50.00 - - 

6 หมู่ที่ 2 ข้าง รร.บ้านกันตังใต้ คสล. 4.00 200.00 - - 

7 หมู่ที่ 2 
หลัง รร.บ้านกันตังใต้ 
ซ.1 

คสล. 4.00 50.00 - - 

   คสล. 4.00 50.00 2560 120,000 

8 หมู่ที่ 2 
หลัง รร.บ้านกันตังใต้ 
ซ.2 

คสล. 4.00 94.00 - - 

9 หมู่ที่ 2 บนควน คสล. 4.00 150.00 2551 370,000 
   คสล. 6.00 220.00   
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 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้
12

 ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
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ที ่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง, 
อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

 

ระยะทาง
ทั้งหมด 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

10 หมู่ที่ 2 ไสใหญ่ คสล. 4.00 150.00 - - 

11 หมู่ที่ 2 
ไสใหญ่ ซอย 1    
(ทางเท้า) 

คสล. 2.00 100.00 
- - 

12 หมู่ที่ 2 ชุมชนไสใหญ่ หินผ ุ 2.00 42.50 2558 - 
   หินผ ุ 3.00 102.00 2558 - 
   คสล. 3.00 110.00 2561 200,000 

   คสล. 
2.00 

- 
3.00 

215.50 2561 393,000 

13 หมู่ที่ 2 เทิศอุทิศ หินผ ุ 5.00 232.00 - - 
   คสล. 4.00 97.00 2551 278,000 

14 หมู่ที่ 2 ห้วยตาแก้ว คสล. 4.00 180.00 2550 392,000 
15 หมู่ที ่2 บ้านนายไข่ หินคลุก 3.00 98.00 2560 24,000 

16 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านยายแดง 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
2.00 185.00 2557 86,900 

17 หมู่ที่ 2 แยกจากซอยโรงงาน หินคลุก 3.00 118.00 2561 29,000 
18 หมู่ที่ 2 ซ.แยกซอยไสใหญ่ 1 หินคลุก 2.50 124.00 2561 26,000 

19 หมู่ที่ 2 ซ.แยกซอยไสใหญ่ 2 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
2.50 84.00 2556 - 

20 หมู่ที่ 2 ซ.บายพลัด 
คสล.      

(ทางเท้า) 
1.50 64.00 2559 137,000 

21 หมู่ที่ 3 ปุาช้าควนมอง หินคลุก/ลูกรัง 5.00 180.00   
22 หมู่ที่ 3 สูตรอุทิศ คสล. 4.00 190.00 2556 485,000 
23 หมู่ที่ 3 สุสานแต้ฉิ่ว ลาดยาง 6.00 200.00 - - 
24 หมู่ที่ 3 ปุาไม้ คสล. 4.00 200.00 - - 
25 หมู่ที่ 3 แยกซอยปุาไม้ หินผุ 4.00 70.00 2556 30,000 

26 หมู่ที่ 3 ควนแดง 

คสล.
(400.00)/ 

หินผุ 
(170.00) 

3.50 570.00 - - 

   คสล. 3.50 300.00 2551 570,000 
   คสล. 3.50 100.00 2552 250,000 

27 หมู่ที่ 3 บ้านตก ลาดยาง 5.00 1,000.00   
28 หมู่ที่ 3 ข้างบ้านนางวันดี หินผุ 4.00 200.00 2551 72,000 

   หินผุ 4.00 300.00 2558 204,000 

29 หมู่ที่ 3 รังนก 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 180.00 2561 55,000 
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ที ่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง, 
อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

 

ระยะทาง
ทั้งหมด 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

30 หมู่ที่ 3 ท่าโต๊ะหรีม 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 250.00 2560 280,000 

31 หมู่ที่ 3 บ้านนายอุทัย 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
3.50 324.00 2552 99,000 

32 หมู่ที่ 3 บ้านนายชวด 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
3.00 200.00 2558 76,000 

33 หมู่ที่ 4 เกาะเคี่ยม ซอย 1 คสล. 2.00 100.00 2558 76,000 
    2.00 50.00 2550 87,500 

34 หมู่ที่ 4 
แยกจากเกาะเคี่ยม  
ซ.1 

คสล. ทางเท้า 2.00 37.00 2554 51,800 

35 หมู่ที่ 4 ลูกดก คสล. 3.50 110.00 2551 271,000 
36 หมู่ที่ 4 ศาลาประมง (ทางเท้า) คสล. 2.00 390.00 - - 
37 หมู่ที่ 4 ริมคลอง 1 (ทางเท้า) คสล. 1.00 29.00 2550 20,500 
38 หมู่ที่ 4 ริมคลอง 2 (ทางเท้า) คสล. 1.00 46.00 2550 29,500 
39 หมู่ที่ 4 สะพานหลวง คสล. 4.00 38.00 - - 
40 หมู่ที่ 4 มัสยิด (ทางเท้า) คสล. 2.00 38.00 2550 52,000 

41 หมู่ที่ 4 
บ้านนายเส็น       
(ทางเท้า) 

คสล. 2.00 78.00 - - 

42 หมู่ที่ 4 ต้นโด คสล. 
2.00 

- 
3.00 

216.00 - - 

43 หมู่ที่ 4 ท่าเสม็ด คสล. 3.00 450.00 2552 898,000 
    3.00 450.00 2552 932,000 

44 หมู่ที่ 4 ร่วมใจ (ทางเท้า) คสล. 2.00 235.00 - - 

45 หมู่ที่ 4 ไปรษณีย์ (ทางเท้า) คสล. 
1.50 

- 
2.00 

131.00 2550 144,000 

46 หมู่ที่ 4 กลางนา คสล. 4.00 328.00 - - 
47 หมู่ที่ 4 ดงงูเห่า (ทางเท้า)  คสล. 2.00 150.00 - - 
48 หมู่ที่ 4 อนามัย คสล. 4.00 213.00 2553 510,000 
49 หมู่ที่ 4 อนามัย ซอย 1 หินคลุก 4.00 160.00 2561 42,000 
50 หมู่ที่ 4 อนามัย ซอย 2 คสล. 3.00 169.00 2549 322,756 
51 หมู่ที่ 4 หลังอนามัย คสล. 4.00 49.00 - - 

   หินคลุก 3.50 169.00 2561 140,000 

52 หมู่ที่ 4 บ้านบังหมูด คสล. 
3.00 

- 
2.00 

138.00 2553 249,000 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๔ 

 

ที ่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง, 
อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

 

ระยะทาง
ทั้งหมด 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

53 หมู่ที่ 4 บ้านจีช้ัน (ทางเท้า) คสล. 1.50 161.00 - - 
54 หมู่ที่ 5 วิทยาลัย ลาดยาง 7.00 500.00 - - 

55 หมู่ที่ 5 วิทยาลัย ซอย 1 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 535.00 - - 

56 หมู่ที่ 5 หัวทุ่ง คสล. 4.00 68.00 2556 171,000 
57 หมู่ที่ 5 บ้านนายเด็น หินคลุก 4.00 255.00 2560 77,000 

58 หมู่ที่ 5 ปุาช้าเขานุ้ย 
หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 
3.00 330.00 - - 

59 หมู่ที่ 5 ท่าสาย หินผุ/หินคลุก 4.00 180.00 2558 53,000 
60 หมู่ที่ 5 ไสไหม คสล. 4.00 335.00 2550 720,000 
61 หมู่ที่ 5 แยกซอยไสไหม ดินเดิม/หินผุ 4.00 269.00 2561 145,000 
62 หมู่ที่ 5 เจ็ดพี่น้อง คสล. 3.00 70.00 2549 131,000 
63 หมู่ที่ 5 ซอยคุโบร์แตะหร า หินผุ 3.50 48.00 - - 

   คสล. 3.50 110.00 2553 241,000 
   คสล. 3.50 100.00 2560 200,000 
   คสล. 3.50 80.00 2560 173,000 

64 หมู่ที่ 5 บ้านนายหรูญ คสล. 3.00 98.00 2552 226,000 
65 หมู่ที่ 5 ซอยห้าพี่น้อง คสล. 3.00 50.00 2556 - 
66 หมู่ที่ 5 บ้านนายหมาด หินผุ 3.50 206.00 2558 90,000 
67 หมู่ที่ 5 เกาะเคี่ยม-แตะหร า ลาดยาง 6.00 1,363.00 - - 
68 หมู่ที่ 5 สมใจนึก หินคลุก 4.00 97.00 2557 70,000 
69 หมู่ที่ 5 ท่าเทียบเรือ คสล. 3.00 100.00 - - 

70 หมู่ที่ 5 
แยกจากซอยท่าเทียบ
เรือ 

คสล. 3.50 40.00 2556 94,000 

71 หมู่ที่ 5 
หน่วยพิทักษ์ปุาชาย
เลนฯ 

หินคลุก 3.50 220.00 2561 61,000 

72 หมู่ที่ 5 หัวหาดใหญ่ ลาดยาง/หินผุ 6.00 3,535.00 - - 
73 หมู่ที่ 5 บางแรด ลาดยาง 6.00 750.00 - - 
74 หมู่ที่ 5 บางแรด ซอย 1 หินคลุก 3.00 40.00 2561 6,000 
75 หมู่ที่ 5 บางแรด ซอย 2 หินคลุก 3.00 58.00 2561 20,000 
76 หมู่ที่ 5 บางแรด ซอย 3 หินคลุก 4.00 45.00 2561 29,000 
77 หมู่ที่ 6 สะพานน้ าผึ้ง คสล. 4.00 63.00 - - 
78 หมู่ที่ 6 กันตังใต้ ซอย 1 คสล. 4.00 129.00 2552 935,000 
79 หมู่ที่ 6 ซอยบ้านตีน คสล. 7.00 232.00 2547 935,000 

    4.00 178.00 2550 460,000 
80 หมู่ที่ 6 ต้นขาม คสล. 3.50 160.00 - - 
81 หมู่ที่ 6 กันตังใต้ ซอย 2 คสล. 4.00 100.00 - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๕ 

 

ที ่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง, 
อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

 

ระยะทาง
ทั้งหมด 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

82 หมู่ที่ 6 หลังวัด คสล. 4.00 100.00 - - 
83 หมู่ที่ 6 หลังวัด คสล. 4.00 100.00 - - 
84 หมู่ที่ 6 คอกเป็ด ลาดยาง 7.00 1,025.00 - - 
85 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.1 คสล. 4.00 80.00 2561 200,000 

    4.00 105.00 2561 250,000 
    4.00 42.00 2561 170,000 

86 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.2 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
8.00 197.00 - - 

87 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.3 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 187.00 - - 

88 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.4 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 187.00 - - 

89 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.5 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
4.00 187.00 - - 

90 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.6 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
5.00 44.00 - - 

91 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.7 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
5.00 44.00 - - 

92 หมู่ที่ 6 จุฬาวิลล์ ซ.8 
หินผ/ุหินคลุก/

ลูกรัง 
5.00 44.00 - - 

93 หมู่ที่ 6 ชุมชนเคหะฯ ซ.1 คสล. 4.00 95.00 2558  
94 หมู่ที่ 6 ชุมชนเคหะฯ ซ.2 คสล. 4.00 83.00 2558  
95 หมู่ที่ 6 ชุมชนเคหะฯ ซ.3 คสล. 4.00 31.00 2558 1,052,273 
96 หมู่ที่ 6 ชุมชนเคหะฯ ซ.4 คสล. 4.00 34.00 2558  
97 หมู่ที่ 6 ริมก าแพง คสล. 4.00 200.00 2558  
98 หมู่ที่ 6 บ้านกลาง (ทางเท้า) คสล. 1.50 120.00 - - 

    2.00 77.00 2555 302,000 
99 หมู่ที่ 6 บ้านออก คสล. 3.50 100.00 - - 
100 หมู่ที่ 6 ในไร่ คสล. 4.00 467.00 2549 1,290,000 

   หินคลุก 3.00 388.00 2559 300,000 

101 หมู่ที่ 6 ห้องแถว 5 ห้อง 
คสล.      

(ทางเท้า) 
2.00 46.00 2554 59,900 

102 หมู่ที่ 6 ไทรงาม คสล. 4.00 100.00 2558 242,500 
   หินคลุก 4.00 127.00 2561 86,000 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๖ 

 

 รวมประเภทถนน  ลาดยาง         จ านวน 7 สาย ความกว้างรวม 43.00 เมตร 
 รวมประเภทถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก       จ านวน  75 สาย  ความกว้างรวม  251.00 เมตร 
 รวมประเภทถนน  หินคลุก/หินผุ/ลูกรัง      จ านวน 41 สาย  ความกว้างรวม  156.50 เมตร 
 รวมประเภทถนน  ทางดินเดิม        จ านวน 1 สาย  ความกว้างรวม  4.00 เมตร 
 

5.2 การไฟฟ้า 
 การไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีไฟฟูาเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประชากร

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มีไฟฟูาใช้แล้ว 99% ยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะเนรมิต หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ 

5.3 การประปา 
ประชาชนในต าบลกันตังใต้ ได้รับการบริการด้านการประปาจากการกิจการประปาของหมู่บ้าน 

ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นประปาระบบผิวดิน โดยแหล่งน้ าที่ใช้ในการผลิตประปาส่วนมากใช้น้ าดิบจาก
อ่างเก็บห้วยลึกมาผลิตน้ าประปาให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากในฤดูฝน น้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยลึกจะขุ่นมาก 
ท าให้เกินศักยภาพของระบบกรองของประปาหมู่บ้าน น้ าประปาจึงไม่มีคุณภาพ บางหมู่บ้านจึงหันมาใช้น้ า
บาดาลในการผลิตประปาแทน องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีระบบน้ าประปา 4 รูปแบบ  คือ  ระบบ
ประปาแบบผิวดิน ระบบประปาแบบบาดาล ระบบประปาส่วนภูมิภาค  และระบบประปาโครงการพระราชด าริ 
(สวนพริก)   
  -ระบบน้ าประปาจากแหล่งน้ าบ่อบาดาลและผิวดิน  ระบบหอถัง  มีจ านวน  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(ใหม)่ หมู่ที่ 3 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
  5.  จุดบ้านตก หมู่ที่ 3 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  6.  จุดบ้านนายซวด หมู่ที่ 3 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
  7.  จุด  รร.บ้านจุปะ หมู่ที่ 3 ความจุ 30  ลูกบาศก์เมตร 
  8.  จุดวิทยาลัยการอาชีพกันตัง หมู่ที่ 3 ความจุ 45  ลูกบาศก์เมตร 
    9.  จุดบ้านนายทิภา หมู่ที่ 5 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
  10. จุด  รร.บ้านแตะหร า หมู่ที่ 5 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  11. จุดบ้านนายจวบ หมู่ที่ 5 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
                  12.  จุดบ้านแตะหร า (ใหม)่ หมู่ที่ 5 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  13. จุดในไร่ หมู่ที่ 6 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
  -ระบบประปาส่วนภูมิภาค มีผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,6 
  -ระบบประปาโครงการพระราชด าริ (สวนพริก) มีผู้ใช้น้ า ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4  
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  -จ านวนผู้ใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  รวม 430 ราย13  แยกดังนี้ 
 

หมู่ที่ จ านวนผู้ใช้น้ าประปา (ราย) 
1 บ้านท่าเรือ - 
2 บ้านควนมอง 45 
3 บ้านจุปะ 134 
4 บ้านเกาะเคี่ยม - 
5 บ้านแตะหร า 212 
6 บ้านกันตังใต้ 39 

รวม 430 
  

 5.4 โทรศัพท์ 
   การใช้บริการโทรศัพท์ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือนและไม่มี 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนที่ให้บริการ  จ านวน 1 แห่ง คือ บ้านเกาะเคี่ยม  
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 
ต าบลกันตังใต้มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด 4,406.53 ไร่14 โดยแบ่งเป็นหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 

1 บ้านท่าเรือ 77.17 

2 บ้านควนมอง 875.24 
3 บ้านจุปะ 1,597.96 
4 บ้านเกาะเคี่ยม 251.19 
5 บ้านแตะหร า 95.27 
6 บ้านกันตังใต้ 654.72 

รวม 4,406.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

  ข้อมูลจากกองคลัง  ณ  เดือนมิถุนายน 2562 
14

  ข้อมูลด้านการเกษตร หนังสือส านักงานเกษตรอ าเภอกันตังที่ ตง 0309/320   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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 ด้านปศุสัตว์  จ านวนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ต าบลกันตังใต้15  
 

หมู่ที่ โค(ตัว) 
กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

ห่าน 
(ตัว) 

นก
กระทา 
(ตัว) 

อ่ืนๆ 
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

1 4   - - 101 - - - - 63 168 
2 101 - - 576 73 - - - 10 760 
3 125 2 52 777 114 135 - - 51 1,256 
4 164 - -  1,523 309 171 - - 271 2,438 
5 38 - 2 269 63 86 - - 180 638 
6 151 - 20 591 4,047 -  - - 37 4,846 

รวม 583 2 74 3,837 4,606 392 - - 612 10,106 

 6.2 การประมง  
 การประมงในต าบลกันตังใต้  สภาพการณ์ด้านการประมงในพ้ืนที่แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  
 1. การประมงพ้ืนบ้าน หมายถึง การประมงท่ีใช้เรือท าการประมงท่ีมีขนาดความยาวไม่เกิน 10 เมตร 
เครื่องยนต์เรือไม่เกิน 30 แรงม้า ใช้เครื่องมือท าการประมงไม่ทันสมัยมากนัก อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนจมปู 
ลอบปลา ฯลฯ แหล่งท าการประมงจะอยู่บริเวณชายฝั่ง ออกท าการประมงเท่ียวละ 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานในครอบครัว หรือจ้างไม่เกิน 2 คน สัตว์น้ าที่เป็นรายได้หลักของชาวประมงพ้ืนบ้าน ได้แก่ กุ้งทะเล ปูม้า 
ปลาเห็ดโคน ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว เป็นต้น 
 2. การท าประมงพาณิชย์ อาจแบ่งเป็นการท าประมงในน่านน้ าไทย และการประมงนอกน่านน้ า 
เครื่องมือท าการประมงท่ีส าคัญ ได้แก่  อวนลาก อวนล้อมจับ เป็นต้น ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ า ในน่านน้ าไทย
ลดลงมากท าให้เรือประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะออกไปท าการประมงนอกน่านน้ า แหล่งท าการประมงนอกน่านน้ า
ในบริเวณทะเลอันดามัน ได้แก่ น่านน้ าของพม่า อย่างไรก็ตามเรืออวนล้อมจับขนาดกลางและเรืออวนลากขนาด
เล็กยังสามารถท าการประมงในน่านน้ าไทยได้แต่ยังมีปัญหาน้ ามันเชื้อเพลิงราคาแพง และขาดแรงงานประมง 
 6.3  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ภายในต าบลกันตังใต้ มีหน่วยธุรกิจการค้าพอประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด
เล็กตามสภาพของชุมชนชนบททั่วไปของภาคใต้ มีดังนี้ 
 - ร้านขายของช า  จ านวน  54  แห่ง -  ร้านจ าหน่ายปุ๋ย    จ านวน  1  แห่ง 
 - ปั๊มน้ ามัน จ านวน   1   แห่ง -  โรงผลิตน้ าดื่ม จ านวน  2   แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถ จ านวน   7   แห่ง -  ร้านเย็บผ้า จ านวน  7   แห่ง 
 -  ร้านเสริมสวย จ านวน  11  แห่ง -  ร้านอินเตอร์เน็ต จ านวน  6   แห่ง 
 -  โรงกลึง จ านวน   2   แห่ง  
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กลุ่มอาชีพของต าบลกันตังใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เป็นการรวมตัวกันแบบ
หลวมๆ เพ่ือเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข็มแข็ง ได้แก่  

1. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 1 
2. กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 4 
3. กลุ่มผ้าบาติกบ้านแตะหร า หมู่ที่ 5 
4. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 5 

6.4  แรงงาน 
 แรงงานส่วนใหญ่ของต าบลกันตังใต้ เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นแรงงานที่สั่งสม
ประสบการณ์จากการท างาน ไม่มีการฝึกฝนฝีมือแรงงานที่ถูกต้อง แรงงานในต าบลกันตังใต้จะมีลักษณะดังนี้ 
 1. แรงงานในครัวเรือน  แรงงานที่ใช้ในการท าการเกษตรหรือแรงงานนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็น
แรงงานครอบครัว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 -35 ปี  โดยเฉลี่ยทั่วไปจะใช้แรงงานภายในครอบครัวประมาณ 2–3 คน 
 2. แรงงานจ้าง   การท าการเกษตรในกรณีท่ีเกษตรมีการท าการเกษตรหลายชนิดหรือหลายอย่าง  
ท าพร้อมกับแรงงานในครอบครัวจะไม่เพียงพอจะต้องจ้างแรงงานคนภายนอกครอบครัวมาเป็นแรงงาน  โดยจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือนอกจากการท ายางพาราแล้วเกษตรที่เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลาพร้อมกันไปด้วยจะต้องจ้าง
บุคคลภายนอกครอบครัวเพ่ือมาช่วยดูแลกิจกรรมอย่างทั่วถึงส าหรับค่าจ้างในการท าสวนยางพาราในปัจจุบัน
แบ่ง  50 : 50  ส าหรับค่าจ้างแรงงานบ่อกุ้งเลี้ยงปลาในบ่อหรือกระชังจะได้ค่าจ้างประมาณวันละ  300 – 
500.- บาท 
 3. การอพยพแรงงาน  การอพยพแรงงานของประชากรส่วนใหญ่ไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  
ปลาปุน  แพปลา  หรือรับจ้างกรีดยาง และท าการก่อสร้างต่างจังหวัด 

7. ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
 ต าบลกันตังใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม  และศาสนาคริสต์ 
 และมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

 วัด ที่พักสงฆ์ และส านักสงฆ์ จ านวน  3  แห่ง ดังนี้ 
(1)  วัดกันตังใต้   ตั้งอยู่หมู่ที่  6 บ้านกันตังใต้   
(2)  ที่พักสงฆ์บ้านโต้หร้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ  
(3)  ที่พักสงฆ์หว้างามราษฎร์รื่นรมย์ ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 บ้านจุปะ  

 โบสถ์   -  แห่ง 
 มัสยิด   4  แห่ง 

(1)  มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ  
(2)  มัสยิดมูญ่าฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเคี่ยม  
(๓)  มัสยิดซุ้นตอตุ้นวะห์ดะ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเคี่ยม 

 (๔)  มัสยิดบ้านแตะหร า  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแตะหร า  
 ศาลเจ้า   -  แห่ง 
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 7.2 ประเพณีและงานประเพณี 
ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาว

ต าบลกันตังใต้ให้ความส าคัญ งานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยความเชื่อ
ว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะท าให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป  

โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวต าบลกันตังใต้จะเป็นประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนา  
มีดังนี ้

เดือนห้า – ประเพณีวันสงกรานต์/ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆ์จะน าพระพุทธรูปออกจาก

โบสถ์มาไว้บริเวณท่ีเหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจัดหาขันเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใส่น้ า ดอกไม้ น้ าอบน้ าปรุง 
และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้ าสรงพระพุทธรูปนั้น หรือชาวบ้านอาจจะเตรียมน้ าอบน้ าปรุงมา
เองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้ าพระพุทธรูป หรือสรงน้ าตามโอกาสสะดวกในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้าน
อาจจะพากันเล่นดนตรีเพ่ือความสนุกสนาน ลูกหลานจะท าการไปเยี่ยมและรดน้ าด าหัวญาติผู้ใหญ่ จากนั้นจึง
เล่นสาดน้ ากัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการท าบุญใส่บาตรในตอนเช้าด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี
ใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดท่ี
ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองข้ึน  

เดือนสิบ  -  ประเพณีสารทเดือนสิบ  
เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย  ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากทาง

ศาสนาพราหมณ์   โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติท่ีล่วงลับ ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัว
มาจากภูมินรก ที่ตนต้องจองจ าอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยท าไว้ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจาก
ภูมินรกในทุก วันแรม 1 ค่ า เดือน 10 เพ่ือมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลาน
ญาติพ่ีน้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังภูมิ
นรก ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีข้ึนในวันแรม 1 ค่ า ถึง 
วันแรม 15 ค่ า เดือน10 ของทุกปี แต่ส าหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมท าบุญกันมากคือ วันแรม 13 ถึง 15 ค่ า 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน 
 เดือนสิบเอ็ด - ประเพณีลากพระ (ชักพระ) 

  ช่วงเวลา วันลากพระ จะท ากันในวันออกพรรษา คือวันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ โดยตกลงนัด
หมายลากพระไปยังจุดศูนย์รวม วันรุ่งขึ้น แรม ๒ ค่ า เดือน ๑๑ จึงลากพระกลับวัด    

 เป็นประเพณีท าบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
จ าพรรษา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ 
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบนบุษบกแล้วแห่แหน  

๑. การแต่งนมพระ  
นมพระ หมายถึงพนมพระเป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกพระลาก นิยมท า ๒ แบบ คือ ลากพระทาง

บก เรียกว่า นมพระ ลากพระทางน้ า เรียกว่า "เรือพระ" นมพระสร้างเป็นร้านม้า มีไม้สองท่อนรองรับข้างล่าง 
ท าเป็นรูปพญานาค มีล้อ ๔ ล้ออยู่ใต้ตัวพญานาค ร้านม้าใช้ไม้ไผ่สานท าฝาผนัง ตกแต่งลวดลายระบายสีสวย 
รอบ ๆ ประดับด้วยผ้าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห้อยระยาง ประดับต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว 
ดอกไม้สดท าอุบะห้อยระย้า มีต้มห่อด้วยใบพ้อแขวนหน้านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย 
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ข้าง ๆ นมพระแขวนโพน กลอง ระฆัง ฆ้อง ด้านหลังนมพระวางเก้าอ้ี เป็นที่นั่งของพระสงฆ์ ยอดนมอยู่บนสุด
ของนมพระ ได้รับการแต่งอย่างบรรจงดูแลเป็นพิเศษ เพราะความสง่าได้สัดส่วนของนมพระข้ึนอยู่กับยอดนม  

๒. การอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ  
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แต่ที่นิยมคือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ า 

เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ าพระลากเปลี่ยนจีวร แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล้วพระสงฆ์จะ
เทศนาเรื่องการเสด็จไปดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ตอนเช้ามืดในวันแรม ๑ ค่ าเดือน ๑๑ ชาวบ้านจะมาตัก
บาตรหน้านมพระ เรียกว่า ตักบาตรหน้าล้อ เสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้
บางวัดจะท าพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อให้การลากพระราบรื่น ปลอดภัย  

๓. การลากพระ  
ใช้เชือกแบ่งผูกเป็น ๒ สาย เป็นสายผู้หญิงและสายผู้ชาย โดยใช้โพน (ปืด) ฆ้อง ระฆัง เป็น

เครื่องตีให้จังหวะเร้าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร้องบทลากพระ
เพ่ือผ่อนแรง   ตัวอย่าง บทร้องท่ีใช้ลากพระสร้อย :  อ้ีสาระพา เฮโล เฮโล  ไอ้ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว  
ไอ้ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ  

ประเพณีลากพระ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการท าบุญท า
ทาน จึงให้สาระและความส าคัญดังนี้  

๑. ชาวบ้านเชื่อว่า อานิสงส์ในการลากพระ จะท าให้ฝนตกตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อว่า "เมื่อ
พระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสร้างสัญลักษณ์พญานาค เพราะเชื่อว่าให้น้ า การลากพระจึงสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตร  

๒. เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติตามความเชื่อว่า ใครได้ลากพระทุกปี จะได้บุญมาก ส่งผลให้พบ
ความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อนมพระลากผ่านหน้าบ้านของใคร คนที่อยู่ในบ้านจะออกมาช่วยลากพระ และคน
บ้านอื่นจะมารับทอดลากพระต่ออย่างไม่ขาดสาย  

๓. เกิดแรงบันดาลใจ แต่งบทร้อยกรองส าหรับขับร้องในขณะที่ช่วยกันลากพระ ซึ่งมักจะเป็นบท
กลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโต้ตอบกัน ได้ฝึกทั้งปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ  

เดือนสิบสอง - บุญกฐิน 
บุญกฐินนี้มีก าหนดให้ท าได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึง 15 ค่ า เดือน 12 ของทุกปี 

เป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ท าบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะ
ได้รับผลบุญที่ท าในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง  ประเพณีลอย
กระทงของต าบลกันตังใต้ส่วนใหญ่จะไปร่วมงานกันที่ท่าแพขนานยนต์ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลกันตังใต้ เป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านคิดขึ้นและน ามาใช้ในการแก้ปัญหา 
เป็นเทคนิควิธี องค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกท่ีชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มี
อยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ภูมิปัญญาของต าบลกันตังใต้ท่ียังคงหลงเหลือและสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นภูมิปัญญา เช่น 
การท าพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ท าพิธีปัดรังควาน  และหมอกระดูกท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หลายรุ่น คือ นายนาเสตร์  หวอตะเห  หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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  ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก (ส าเนียงนครศรีธรรมราช) 
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก  ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ท่ีพูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ , อ าเภอแม่ลาน , อ าเภอหนองจิก และ 
อ าเภอเมือง)  ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ า , ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง ) 
ภาษาไทยถิ่นใต้ท่ีใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะตั้งอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก 
แต่ส าเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน) 

7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
1. อาหารยามเช้าของคนส่วนใหญ่ คือ กาแฟ หมู่บ้านเกาะเคี่ยมข้ึนชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตโกปี้ 

หรือกาแฟโบราณ ด้วยกรรมวิธีสูตรโบราณขนานแท้ หากใครมาเยือนบ้านเกาะเคี่ยมจะมานั่งดื่มโกปี่อ้อ เพราะโก
ปี้ที่มีกลิ่นหอม มีการคั่ว ต า และร่อนด้วยสูตรโบราณล้วน ๆ เหมาะเป็นของฝาก และเป็นสินค้าท่ีร้านขายกาแฟ
ทั่วไปทั้งพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง และตลาดในเขตเทศบาลเมืองกันตังมีการสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันโกปี้ หรือ
กาแฟโบราณ มีการผลิต ณ บ้านนายสุเทพ  ตะเหลบ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 225 หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

2. ปลาเค็มแดดเดียวเป็นสินค้าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมท่ีมีการผลิตและจ าหน่ายยังท้องตลาดกันตังมาก
ที่สุด เพราะ ลักษณะเด่นของปลาเค็มแดดเดียวที่นี่เป็นปลาสดจากท้องทะเลฝั่งอันดามัน ปลอดสารพิษ ชาวประมง 

ในหมู่บ้านที่ออกหาปลาน ามาขายเพ่ือแปรรูปเป็นปลาเค็มและตากแดดเดียวในแต่ละวันก็สามารถ
จ าหน่ายหรือรับประทานได้แล้ว ข้าวสวยร้อน ๆ แกงเลียง น้ าพริก ทานคู่กับปลาเค็มแดดเดียวทอดกรอบ น่าจะ
ทานข้าวได้หลายจานนะ   ปัจจุบันปลาเค็มแดดเดียวมีการผลิตเกือบทุกคุ้มบ้านในชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม หมู่ที่ 4 
ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

3. ขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยว เป็นสินค้าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ในอดีตขนมลาจะ
มีการผลิตเพื่อจ าหน่ายในช่วงเทศกาลวันสารทเดือนสิบ หรือช่วงเทศกาลท าบุญทั่วไปเท่านั้น แต่ปัจจุบันขนมลา
จะมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไปตลอดทั้งปี   โดยเฉพาะร้านขายกาแฟ เพราะขนมลามีความกรอบ 
หอม มัน และอร่อย 

วัยคุณปูุ คุณย่า เล่าให้ฟังว่าถ้าต้องการทานขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยวให้อร่อย 
ต้องใส่มะพร้าวขูด โรยด้วยน้ าตาล คลุกเคล้ากับขนมลา แล้วทานควบคู่กับโกปี้ (กาแฟโบราณ) บอกได้ค าเดียวว่า 
อ่ิม อร่อย  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยว ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเกาะเคี่ยม หมู่ที่ 4 ต าบลกันตังใต้ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
 ต าบลกันตังใต้มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่  

(1) ห้วยย่าตี  รับน้ าจากปุาควนหย่ามองไปจดคลองย่าตี และไหลออกสู่คลองแม่น้ าตรัง 
(2) ห้วยตาแก้ว  รับน้ าจากปุาควนหย่ามอง หมู่ที่ 2 บ้านควนมอง ไปลงคลองโต้หร้า ไหลออกสู่แม่น้ าตรัง 
(3) ห้วยวังม่วง  รับน้ าจากปุาควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลสู่แม่น้ าตรัง 
(4) ห้วยวังพรู  รับน้ าจากปุาควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลสู่แม่น้ าตรัง 
(5) ห้วยค้อ รับน้ าจากปุาควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลลงสู่พื้นที่ปุาชายเลนหมู่ที่ 5 บ้านแตะหร า  
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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8.2 ทรัพยากรป่าไม้ 

พ้ืนที่ปุาไม้ของต าบลกันตังใต้มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญหลายประการ ได้แก่ การ
บุกรุกท าลายปุา เพ่ือต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและท าการเกษตร ปัจจุบันได้มีชาวต าบลกันตังใต้กลุ่มหนึ่ง
รวมตัวกันเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ในนาม “อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม” จัดกิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ผืนปุาในต าบลกันตังใต้ให้คนในต าบลกันตังใต้เห็นคุณค่าของปุาไม้ สร้างจิตส านึกในการหวงแหนและรักษ์
ทรัพยากรของแผ่นดินเกิด 

8.3 ทรัพยากรภูเขา 

 พ้ืนที่ต าบลกันตังใต้สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นลักษณะควน (เนิน) สูง ๆ ต่ า สลับด้วยภูเขา
ใหญ่เล็ก กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติของต าบลกันตังใต้ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนใน

ต าบล แต่ในปัจจุบันล าห้วยเกิดการตื้นเขินและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง ในฤดูน้ าหลากน้ าจะไหลเชี่ยวแรง ท าให้
เกิดการกัดเซาะริมตลิ่งท าให้เกิดการตื้นเขิน บางช่วงน้ าล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ท าการเกษตร ส่วนในฤดูน้ าแล้งน้ าจะ
เหือดแห้ง ท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้น ากรอบการพัฒนาประเทศไทย  

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตรัง  แผนพัฒนาของจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ มาใช้
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทศักยภาพและความต้องการของประชาชน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตร์ชาติ ” จะเป็นกรอบอย่าง

หนึ่งในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ  ไป เช่น  
มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก  

ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  

การจัดท า การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

วิสัยทัศน์ : 
 

   
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ

                                                           
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผู้มาออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ์ประมาณ 50 ล้านคน โดย
จ านวน 16.8 ล้านคนหรือร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
กลยุทธ์ 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ์ 

(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

(๑) จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

                                                           
        2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธนัวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง  5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ  1 ปี และ 5 ปี  
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ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ  
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้า

สู่ตลาดงาน  
(๓) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๔) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
กลยุทธ์ 

(๑) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  
(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(๓) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 

(๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
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(๒) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในปัจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ

สะดวกการค้าการลงทุน  
(๖) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้  

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(๒) เพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยส่งเสริม

การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(๓) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน  
กลยุทธ์ 

(๑) สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์  

(๒) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(๓) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
(๕) ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                        
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กลยุทธ์ 
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(๓) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า 

(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า 

(๓) การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สร้างความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

(๒) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านบุคลากร  
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 

(๓) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(๒) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(๓) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นการจัดท าแผนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพจังหวัด การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้สูง ชีวิตมีความม่ันคง และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด  ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทร

อินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
นานาชาติ  มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมู่เกาะ และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ด าน้ า ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ 
ของความเป็น “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้ ”  โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน 
“ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะ
สุรินทร์ เป็นต้น  อีกท้ังยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมความหลากหลาย 
ของการท่องเที่ยว  ได้แก่  แหล่งนิเวศน์ปุาชายเลนและนิเวศน์ธรรมชาติปุาเขาในจังหวัดพังงา – กระบี่ - ตรัง 
และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา  มีบริการพ้ืนฐานสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นน าของโลก  (World Class) ที่ส าคัญ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยานในประเทศอีกแห่ง  คือ ท่าอากาศยานระนอ ง มี
ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต   มีสถาบันการศึกษาท่ีมี
หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 
  นอกเหนือจากการยกระดับขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุกแล้ว
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (พ.ศ.2557-2560) ได้ให้ความส าคัญกับการกระจาย
รายได้และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับทุกภาคส่วน   โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  และชุมชนท้องถิ่น บน
พ้ืนฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนอกจากจะมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ่องเที่ยวแล้ว  ยังเป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการท าการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ ามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม
จังหวัด  ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็น
กลไกท่ีสามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว  ที่อิงอยู่กับทิศทางท่ีผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ใน
เวลาเดียวกัน 
  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และความต้องการของประชาสังคม  ท้องถิ่น  และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในพ้ืนที่โดยมุ่งเปูาในการรักษาคุณภาพความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
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แนวคิดและหลักการ 
  กรอบแนวคิด 

การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2561 -2564 นั้นได้ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล มีการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ที่ท่ัวถึงและเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนา
แบบองค์รวมที่ยึด  คน และผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ และสังคมที่
เชื่อมโยงทุกมิติของการ  พัฒนา ให้เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ ภายใต้
กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่าย  ที่เชื่อมโยงสนับสนุนกัน  ในการท าแผนพัฒนาฯ ยังให้ความ ส าคัญกับแนว
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา  และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักภูมิสังคมที่มีวิถี  ชีวิต อัตลักษณ์ และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อมของแต่ละ  จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงค านึงถึงหลักการ มีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา ” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนา และยึดหลักธรรมาภิบาล ความยุติธรรม โปร่งใส  มีการกระจายอ านาจให้เกิดความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้สังคมมีความ  สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตาม
หลักการประชารัฐ   
  หลักการ  
  1.  ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนารายสาขา
การผลิต ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับ
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ  รวมตลอดท้ังศักยภาพ และภูมิ สังคมของพ้ืนที่ 
  2.  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างงาน
สร้างรายได้และความม่ันคงให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคน
และยกระดับคุณภาพชีวิต  และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน  การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  รวมตลอดท้ังการรักษาความม่ันคงของประเทศ  การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีและการพัฒนาที่มั่งคั่ง และม่ันคง 
  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงก าหนดแนวคิดใน
การพัฒนา   การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน  คือ  ร่วมกัน  เกื้อหนุน  และเชื่อมโยง  เพื่อ
น้าไปสู่ “การท่องเที่ยว ทางบก  และทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข้งของภาคเกษตรและ
ชุมชน” คือ 
  1.  การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  
  2.  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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  3.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว และภาคเกษตร 

ทิศทางการพัฒนา 

 แผนภาพ : แนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  

 

  

 

 

   

 

 

 

 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  และมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความโดดเด่น  และชื่อเสียงระดับโลก  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกนั้น  มิใช่ประเด็นการพัฒนาใหม่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  หากแต่เป็นยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มจังหวัดฯ เห็นว่าเป็นแก่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดฯ  เพ่ือก้าวเข้าสู่การศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
โลก  ต้องให้ความส าคัญกับการรักษากลุ่มนักท่องเที่ยว หรือลูกค้าในตลาดเดิมท่ีอาจเคยมีประสบการณ์เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่  หรือประทับใจในภาพลักษณ์เดิมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการรักษาความ 
มีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  ให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  และการพัฒนา
และเพ่ิมคุณภาพ  บริการพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานตามแนวทางดั้งเดิมแล้ว
นั้น  สิ่งที่ต้องเร่งสนับสนุน  คือ  การเตรียมความพร้อมเจาะตลาดเปูาหมายใหม่ที่มี   รวมทั้งการสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และวิถีชีวิตชุมชน  ที่เกิดขึ้นจากขยายตัวธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ 
  เพ่ือให้ภ าพของการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมีความ สมบูรณ์  และ
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานของการรักษาตลาดเก่า  และให้ความส าคัญกับพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพสูงนั้น  แผนงานการด าเนินงาน  หรือโครงการที่จะอยู่ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของพ้ืนที่จ าเป็นต้องครอบคลุมทั้งการเพิ่มอุปสงค์ทางการตลาด  และการ
ยกระดับปริมาณ  และคุณภาพของอุ ปทานในพ้ืนที่  เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ภาคเกษตรกรรม และภาคการค้า รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยเอ้ือในการด าเนินธุรกิจต่างๆ 
ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพปัจจัยพื้นฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวก  รวมถึงความเชี่ยวชาญช านาญการ
ของบุคลากร 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  กรอบในการด าเนินงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเปูาหมาย  
“การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน ”  
ในครั้งนี้  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เพื่อเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาให้สมดุล
ทั้งด้านความม่ันคง  โครงสร้างพื้นฐาน  การเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ทั้งด้านการท่องเที่ยว และ
เกษตรกรรม  โดยเฉพาะภาคเกษตร (การเพาะปลูก การปุาไม้ และการประมง)  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในพื้นท่ีเพ่ือปูองกันปัญหาการกระจุกตัวของงบประมาณ  และส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันเติบโตเป็น ผู้น าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมั่นคง   ควบคู่ไปกับการด าเนินการ  รวมทั้งการบริหารจัด
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  ควบคู่กับสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน  ดังนี้ 
  1.  การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน 
          เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเปน็ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วทางทะเลระดบัโลก  โดยเนน้
การสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ค านึง ถึงทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)   เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้น 
ในเชิงปริมาณ  พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   และมีความ
เป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่  ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน  ทั้งของ
นักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
  2.  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่  (ปาล์ม ยางพารา)   เพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
         การสง่เสริมเกษตรกรรมโดยเนน้ทีพื่ชเศรษฐกิจหลักของกลุม่จังหวัด คือ ปาล์มน้ ามันและ
ยางพาราภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฉบับนี้  เน้นในด้านการสร้างมูลค่าซึ่งเป็นจุดอ่อน 
ของการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม  เพ่ือให้เกษตรกรจ านวนมากสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ท่ีมากขึ้นส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิต  และเป็นการพัฒนาที่รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกท่ีอาจกระทบภาคการ
ท่องเที่ยวได ้

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลกบนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร 
และชุมชนอย่างย่ังยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์  
พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว  

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง  
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
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3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ  
การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ  
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน  
เป้าประสงค์ (Objectives) 
  1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร เพื่อสร้าง
รายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน   
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน  
5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน  

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
      1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก  

 2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  

3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 
    1.1  กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 
       (1)  สร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
ตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY) 
      (2)  ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มตลาดที่เหมาะสม  
       (3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง  การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ  
ให้เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
       (4)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ  และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ 
ให้เพียงพอ 
       (5)  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบปูองกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในทรัพย์สิน  
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
       (6)  พัฒนาระบบเฝูาระวังสุขอนามัย  การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ 
  1.2  กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (1)  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เรียบร้อย  
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       (2)  ต่อยอดฐานและสร้างคุณค่าให้กับต้นทุนทางวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของอันดามัน 
       (3)  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งสร้างกลไกการตลาด  เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  และการบริการผ่านเรื่องราวและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  
  1.3  กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
       (1)   ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และปุาชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อ
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์ทะเล  
       (2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย  ลดปริมาณขยะชุมชน 
และการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
       (3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด  
       (4)  การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 
       (5)  การบริหารจัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ  โดยการก าหนดรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  โดยค านึงถึงทรัพยากรในพ้ืนที่  เพ่ือให้เอ้ือต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่สมดุล 
สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น 

  1.4  กลยุทธ์บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
       (1)  สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้  คู่สร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   เพ่ือพัฒนา 
การท่องเที่ยวยั่งยืน  รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
      (2)  เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว  การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศคู่ค้าส าคัญ 
       (3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น 
       (4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ  โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ต  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน 
       (5)  สร้างกลไกการตลาด  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์  ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่
ตลาดการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ท่ีมี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ 

 2.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ เพื่อเพ่ิมผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต 
       (1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์  โดยการลดต้นทุน 
จากปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี และเวชภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
       (2)  พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ และสัตว์ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 
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      (3)  พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
       (4)  พัฒนาศักยภาพการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง  
       (5)  เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ท าให้ประสิทธิภาพ  
       (6)  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  เพ่ือการตรวจสอบสารตกค้าง ในดิน น้ า และผลผลิต
การเกษตร 
  2.2  น างานวิจัย  และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป  เพ่ือเพ่ิมและสร้างมูลค่า  
       (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพ้ืนที่  โดยการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
       (2)  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 
       (3)  พัฒนาสินค้าประมง  และสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  2.3  ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทาง
การตลาด 
       (1)  รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณผลผลิต  ความต้องการ 
ของตลาด ราคา ฯลฯ  เพ่ือใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต  

       (2)  เผยแพร่ความรู้ด้านการตลาด ของสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โดยพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลแบบครบวงจร  
       (3)  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาด  ประกอบการตัดสินใจในการผลิต  
       (4)   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด  
       (5)  ผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  
  2.4  การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  และผู้ประกอบการเพ่ือความเข้มแข็ง  
       (1)  การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสร้างความม่ันคงใน
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
       (2)  สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน  
      (3)  พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิก
ในด้านการผลิตและการตลาด  โดยน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้ในกลยุทธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต  
       (4)  เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด  
       (5)  พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ด้านการตลาด  
       (6)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ 
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  3.1  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและระดับชุมชน  ให้มี
มาตรฐานและมีจ านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาท่องเที่ยว 
       (1)  สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ  โดยสถาบัน
ศึกษา และภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ชุนชนแก่ผู้ที่ขาดโอกาสและมีข้อจ ากัดด้านต่างๆ  
      (2)  สร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐานระดับสากล  เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชน 
ในการรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
       (3)  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการท่องเที่ยว 
  3.2  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
        (1)  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการของผู้ประกอบการ 
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
       (2)  สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการให้มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       (3)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  เพื่อการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  ให้เกิดข้ึนในสังคมภาคบริการของชุมชน 
  3.3  พัฒนาขีดความสามารถการบริการ  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
และสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
       (1)  จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะและเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชน ในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

       (2)  สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยว
ชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 

 
 
 

พันธกิจของจังหวัดตรัง 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้มีความมั่งค่ัง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
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4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์รวม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน  
 เป้าประสงค์ 

1. รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติมส าหรับด้านการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ 
                               ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ง 
 เป้าประสงค์  
      1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
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5.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว        
                อยา่งเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
                                เรยีนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาส าคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1.  เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.  เสริมสร้างสังคมคุณธรรมศาสนธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ในขับเคลื่อนต าบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ต าบล 
4.  ส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ     
     แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6.   พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
7.  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ( 5  ดี) 
9.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
10. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  โดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและท้องถิ่น 
11. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
13.  สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
14.  ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
                                กับชุมชน/พื้นที่ และมีความย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
1.   ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2.    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีความพร้อม 

ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 

1.  ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและส่งเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ 
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2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม 
               ของประชาชน 

3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4.  บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

 6.  ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561 – 2564) 

วิสัยทัศน์ : 
 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ  
สืบสานภูมิปัญญา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างย่ังยืน” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1. ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ ขยายเขต  

และติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
3.  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคบริโภค 
4.  พัฒนาระบบขนส่ง 
5.  พัฒนางานวางผังเมือง 
6.  ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว 
7.  เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามันและการท่องเที่ยว 
    ชุมชน 
8.  การส่งเสริมความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชาวต่างชาติที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง  
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9.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

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

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. เฝูาระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5.   บ าบัดและจัดการขยะ 
6.  ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข ของท้องถิ่น 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร  
     โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   ฯลฯ 
3.  สนับสนุนการจัดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน      
4.  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5.  ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
  1.  สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ  
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1.5  THAILAND  4.0 
               ประเทศไทย  4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่   Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ  “ท ามาก ได้น้อย ” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก ” นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน  3  มิติส าคัญ  คือ  
             1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
             2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
             3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
             ดงันัน้ ประเทศไทย 4.0  จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบส าคัญ  คือ  
              1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ  
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
             2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
             3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
             4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 5  กลุ่มด้วยกันคือ  
              4.1 .กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
              4.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
              4.3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
              4.4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ  
              4.5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลกันตังใต้ 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิด สรุปสภาพปัญหา/ความต้องการ

ของประชาชนในต าบลกันตังใต้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ ได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและ
ปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลกันตังใต้เป็นต าบลที่ประชาชนมีความอยู่
ดีกินดี และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

เปูาประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม  ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ร้อยละ 100 
(3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟูาส่องสว่างในเวลากลางคืน ร้อยละ 80 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เปูาประสงค์ :  เมืองเกษตรกรยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 1  
(2) ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 1 

กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
(2) พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

เปูาประสงค์ :   
(1) ประชาชนได้รับการศึกษาและมีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
(2) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน  

ให้คงอยู่สืบไป 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 

 

“เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ” 
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(2) ร้อยละของครูที่ทีการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
(3) ร้อยละศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามที่ได้รับ

การอนุรักษ์และสืบสาน 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
(๒) เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
(๓) สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

เปูาประสงค์ :  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละของปุาชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละท่ีลดลงการบุกรุกปุาชุมชน ร้อยละ 5 
(3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่สีเขียว ร้อยละ 5 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านที่สภาพแวดล้อมดีข้ึน ร้อยละ 40 
(5) ร้อยละของหมู่บ้านที่จัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย ร้อยละ 40 

กลยุทธ์ 
(1) สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

เปูาประสงค์ :  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์  ร้อยละ 80 
(3) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล ร้อยละ 80 
(1) ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
(2) ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

เปูาประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 75 
(2) ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับการแก้ไข  ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(๒) ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 

เปูาประสงค์ :  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุขพึ่งตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย 
(1) จ านวนครัวเรือนทีด่ าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวนครัวเรือน 
(2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการตามแนวพระราชด าริ จ านวนโครงการ/ 

กิจกรรม 

กลยุทธ์ 
 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน 

(2) สนับสนุนการน้อมน าแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
   เป็นหลักการพัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
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กันตังใต้น่าอยู่ มุ่งสู่สังคมดีมีสุข 
 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 ด้วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลกันตังใต้ท่ีเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่งน้ า
เพ่ืออุปโภคบริโภคและการเกษตร มีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
อันดีงาม จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลกันตังใต้ ดังนี้ 

“ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อพัฒนาต้าบลให้ประชาเป็นสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

 

3.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

 

4.  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.  การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 6.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

7.  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 

1.1   พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่งให้ได้
มาตรฐาน  

1.2   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน  

 
 

 

2.1   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

2.2   พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเท่ียว 
 

3.1   ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

3.2   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

3.3   สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงาม 

4.1   สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.2   พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
บูรณาการการจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย 

5.1   ส่งเสริมและจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 

5.2   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของ
ประชาชน 

 5.3   ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

6.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2   ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
6.3   พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  
  
 

7.1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ครัวเรือน 

7.2   สนับสนุนการน้อมน าแนว
พระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหลักการ
พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชน 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
ในการพัฒนาต้าบลตามอ้านาจหน้าที่ 
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2.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 

นโยบายความม่ันคง
แห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/ 
หน่วยปฏิบัติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกันตังใต้ 

แผนพัฒนา อบจ. 

ประสานโครงการระดับอ้าเภอ 

แผนชุมชน 

ประชาคมท้องถิ่น 

นโยบายคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน 

องค์กรภาคประชาสังคม 

เกินศักยภาพ 

เกินกรอบวงเงิน 

แผนพัฒนาอ้าเภอกันตัง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของต าบลกันตังใต้และองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้เป็นการประเมินจุดแข็ง ( Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ของต าบลกันตังใต้ อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส ( Opportunity) และภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด ( Threat) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT 
analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ในภาพรวม ท าให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ยึดถือค่านิยม “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน”   และท างานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา 
2. มีแบ่งโครงสร้างองค์กรและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถมุ่งมั่น 
รับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดีในการบริหารงานและด าเนินการ 
ตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
5. โครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง ท าให้การตัดสินใจของผู้บริหารสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากข้ึน 
6. หน่วยงานมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ท าให้เกิด 
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
7. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดไว้ชัดเจน 
8. ผู้น าในต าบลมีความเข้มแข็ง ประสานความร่วมมือซึ่ง
กันและกันเป็นอย่างด ี
9. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 
10. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ฐานะมั่นคง 
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1. บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การประสานงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ภายในยังขาดประสิทธิภาพ 
3. ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับการถ่ายโอนภารกิจ  
ซึ่งมีความสับสนยุ่งยากพอสมควร 
4. ข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ
5. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดในการเร่งการพัฒนา ท าให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างช้า  ๆ
6. ประชาชนขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ 
ประกอบอาชีพ 
7. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษห์วงแหน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขาดการบ ารุง 
 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของทางราชการ 
8. ขาดการส่งเสริม พัฒนา และผลิตผลทางการเกษตร 
การตลาด ตลอดจนการกระจายผลผลิตข้อจ ากัดด้าน 
งบประมาณ จึงไม่สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง ประกอบกับปัญหาความต้องการ 
หลากหลายแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของชุมชนในท้องถ่ินได้ทั้งหมด 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ้ากัด (Threat : T) 
1.  กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของแรงงานฝีมือ
เตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย 
แรงงาน  
3.  กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย ์
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร 
4. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.   ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคา 
ผลผลิตตกต่ า ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ท าให้ถูกเอารัด 
เอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์และพ่อค้าคนกลาง  
รวมทั้งปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุน 
 การผลิตภาคการเกษตรปรับสูงขึ้น 
2.   การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ท้องถิ่นมีน้อย 
3.  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาท าลายวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
4. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมีการ 
 เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการเปิดประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
  และการแข่งขันสินค้าทางการเกษตร 

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ได้รับรู้ รับทราบ
ถึงปัญหา/ความต้องการของประชาชนในต าบลกันตังใต้ และได้ท าการสังเคราะห์ วิเคราะห์และรวบรวมปัญหา
และความต้องการเหล่านั้น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย  และ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต / แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1) ปัญหาการ
คมนาคม 

- ไม่มีระบบระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ มีน้ า
ท่วมขังในเขตต าบล  

- ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตส านึกท่ีดีต่อ
การช่วยบ ารุงดูแลทางสาธารณะ 

ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- การพัฒนาระบบขนส่งการล าเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและทันตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 

(2) ปัญหาระบบไฟฟูา
ไม่เพียงพอและ
ทั่วถึง 

- มีการขยายเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน เพื่อตั้ง
ครัวเรือนใหม่ ท าให้ไม่มีไฟฟูาใช้ 

- ไฟฟูาสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 
 

หมู่บ้านที่ไฟฟูา
ยังไม่ครอบคลุม 

- ประสานและสนับสนุนการขยาย
เขตการให้บริการไฟฟูาให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

- การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะสามารถ
ลดปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลงได้ ซึ่งนับวันจะมี
ความรุนแรงข้ึน  

- ระบบพลังงานทดแทนมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลได ้
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ปัญหา สภาพปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต / แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(3) ปัญหาไม่มีเอกสิทธิ์
ในที่ดิน 

- ประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินของ
ตนเอง 

-  ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง
ท าให้มีภาระค่าเช่าที่ท ากิน 

ทุกหมู่บ้าน - การไม่มีพื้นที่ท ากินนับวันจะเป็น
ปัญหาขึ้นเรื่อยๆ มีการแย่งพ้ืนท่ี
ท ากิน เกษตรกรต้องเช่าพ้ืนท่ีท า
กินแพงขึ้น 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน 
(1) ปัญหาผลผลิตทาง

การเกษตรราคา
ตกต่ า 

 

-  ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพ้ืนท่ี มีราคาต่ า
ประชาชนไม่สามารถขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่ต้องการ 

 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
และการตลาด โดยเน้นให้
ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
สร้างอ านาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของต าบล 

- ปรับปรุงพื้นที่ท ากินให้เหมาะสมกับ
การปลูกพืช หรือเลือกปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

(2) ปัญหาการว่างงาน
และการอพยพ
แรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  อัตราการว่างงานของประชาชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
แก่ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่สามารถท าให้
ประชาชนน ามาประกอบอาชีพในท้องถิ่น
เท่าที่ควรท าให้ราษฎรอพยพหางานท ายัง
ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  

-  การฝึกอบรมวิชาชีพไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างท่ัวถึงเนื่องจากขาดแคลนผู้สอนที่
มีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชา ประกอบกับ
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมไม่เพียงพอและ
ไม่ทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่ท า
ให้การฝึกปฏิบัติและแรงงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกหมู่บ้าน - สร้างอาชีพเสริมให้มีงานท าตลอดปี 
จนมีรายได้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ระดับหนึ่งและพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

-  โครงการส่งเสริมต่างๆ จะประสบ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจและทัศนคติของประชาชนใน
ต าบล 

(3) ปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
 
 

-  เกษตรกรมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลางท่ีรับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตร เนื่องจากเกษตรกรไม่มีอ านาจ
ต่อรอง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ี
ด าเนินการโดยต่อเนื่อง ให้พัฒนา
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
สร้างอ านาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด 

(4)   ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและ
ประกอบอาชีพ 

 

-  ประชาชนขาดความรู ้ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย 

 

ทุกหมู่บ้าน - จัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และ
เพิ่มประสบการณ์ด้านอาชีพแก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสเลือกประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพแต่ละคน 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

3.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) ปัญหาปุาไม้ถูก 
บุกรุก ท าลาย 

- ในแต่ละปีพื้นท่ีปุาถูกบุกรุก ท าลายลงทุก
ปี ท าให้เกิดการสูญเสียดุลยธรรมชาติ
กระทบหลายด้านท้ังดินฟูาอากาศฝน 

- ไม่มีกิจกรรมเพิ่มพ้ืนท่ีปุาชุมชน เพื่อ
ทดแทนปุาไม้ถูกท าลาย 

ทุกหมู่บ้าน - ปรับปรุงแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ด ี

- จัดท าแนวเขตพื้นท่ีปุาไม้ปูองกัน
การบุกรุกท าลายเพิ่มขึ้น 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านตระหนักใน
เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีปุาชุมชนโดย
การปลูกปุาทดแทนพ้ืนท่ีปุาท่ีถูก
บุกรุกท าลาย 

(2) ปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ 

- มีการใช้สารเคมีจ านวนมาก ท าให้ดินเกิด
การปนเปื้อนสารพิษ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่มี
การปรับและบ ารุงดินอย่างถูกวิธี 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริม สนับสนุนและจัดอบรม
การท าเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อ
ลดการใช้สารเคม ี

4. ปัญหาด้านแหล่งน้้า 

(1) ปัญหาน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

- ระบบประปาหมู่บ้านขาดประสิทธิภาพ 
ท าให้ผลิตน้ าประปาไม่มีคุณภาพ 
เนื่องจากขาดแหล่งน้ าท่ีเหมาะสม 

- การขยายเขตประปายังไม่ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

- ระบบประปาหมู่บ้านช ารุดเสียหายบ่อย 

ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาระบบกิจการประปา
หมู่บ้าน ให้สามารถบริการน้ าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคให้มี
คุณภาพที่ดีและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหล่งน้ าให้สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ผลิตน้ าประปาอย่าง
เพียงพอ 

(2)   ปัญหาขาดแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

- แหล่งน้ าตื้นเขิน คุณภาพน้ าไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดป ี

- แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่สามารถรองรับ
น้ าใช้ได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะช่วง
หน้าแล้ง 

- ไม่มีระบบชลประทานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ไม่สามารถน าน้ าท่ีมีปริมาณมากใน
ฤดูฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่
เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

ทุกหมู่บ้าน - การขยายตัวของพื้นที่ท า
การเกษตร ท าให้เกษตรต้องการ
น้ าเพื่อการเกษตรมากยิ่งข้ึน  

- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอด
ปี  

- ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ พัฒนา
ระบบชลประทานที่ดีและปรับปรุง
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที ่
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

5. ปัญหาด้านสังคม 
(1) ปัญหายาเสพติด -  ยาเสพติด โดยเฉพาะ “ยาบ้า” ก าลัง

ระบาดในหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
และนักเรียน 

ทุกหมู่บ้าน - การระบาดของยาเสพติดในต าบล
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ต าบลสามารถเข้า-ออก ได้
หลายทาง การกวดขันและจับกุม
ผู้ค้ายาเสพติดในต าบลจึง
ด าเนินการได้ยาก 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความ
รักสามัคคีในชุมชนและต่อต้านยา
เสพติด ฟ้ืนฟูบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

(2)   ปัญหาการขัดแย้ง
ในชุมชน 

 

- ประชาชนไม่รับผิดชอบต่อตนเองในส่วน
ของสังคมส่วนรวม ไม่เคารพต่อ
กฎระเบียบที่ชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น 
 

ทุกหมู่บ้าน - สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรัดให้คน
มุ่งเอาตัวรอดและเห็นแก่ตัว  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
โครงการสร้างจิตส านึกต่อต าบล
และส่วนร่วม 

(3)   ปัญหาความ
เข้มแข็งของชุมชน
และความสงบ
เรียบร้อย 

-  การจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชนไม่มั่นคงยั่งยืน 

-  ประชาชนยังขาดการอบรมด้านการ
วางแผนปูองกันภัย และรักษาความสงบ 

-  ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ปูองกันภัย 

ทุกหมู่บ้าน - เพิ่มบทบาทของประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

(4)   ปัญหาเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ติดเชื้อ 
(เอดส์) 

-  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) จ านวนหนึ่งยังขาดการ
สงเคราะห ์ขาดการดูแลเอาใจใส่ ถูก
ทอดทิ้ง 

 
 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ท าให้
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ติดเชื้อ (เอดส์) ไม่ได้รับการ
เอาใจใส่เท่าที่ควร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ของผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) 

(5)   ปัญหาเยาวชน - เยาวชนขาดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข งานเทศกาล งานบุญ
ประเพณีต่างๆ มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง 
ยกพวกชกต่อยกันเป็นประจ า 

- การท้องก่อนวัยอันควรของเยาวชนหญิง 

ทุกหมู่บ้าน - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้วัยรุ่นมี
พฤติกรรมเลียนแบบท่ีผิดๆ  

- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้าง
ความสามัคคีของเยาวชนในต าบล 

- อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการวางแผนครอบครัว 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

(1) ปัญหาการเจ็บปุวย
ของประชาชนสูง 

- กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชนเพื่อท าการควบคุม
ปูองกันโรคติดต่อให้อยู่ปริมาณที่ต้องการ
ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน ยังไม่
มีการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจัง และต่อเนื่อง 
 

ทุกหมู่บ้าน - ท าการควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อในพื้นที่อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

- สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชน
ให้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือ
ด าเนินการควบคุมโรคติดต่อ 
 

(2)   ปัญหาอันตรายที่
เกิดจากการใช้
สารเคม ี

-  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการ
ประกอบอาชีพ ท าให้เสี่ยงต่ออันตราย
ของสารพิษจากสารเคม ี

-  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญที่จะปูองกัน
อันตรายที่จะได้รับจากการใช้สารเคม ี

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
การใช้สารเคม ี

- ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลด
การใช้สารเคม ี

(3) ปัญหาขยะ - ประชาชนขาดจิตส านึก ยังมีการทิ้งขยะ
ในที่สาธารณะ 

- ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่อง
การจัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
สุขลักษณะที่ดีของชุมชนและ
จัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(1) ปัญหาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นถูกลืมเลือน 

- คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ ประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่นมักถูกลืมเลือน ความ
สมัยใหม่เริ่มเข้ามาแทนท่ี 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง
อย่างจริงจัง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมการจัดให้มีศูนย์อนุรักษ์
และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดให้ท าการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ด ารงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

8. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

(1) ปัญหาด้าน
ศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและไม่
มีประสบการณ์เพียงพอ 

- บุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นยังขาด
แคลน ท าให้การบริหารงานขาด
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน 
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง 

- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นท่ีพึง
ปรารถนาของผู้รับบริการ ดังน้ัน 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตส านึกในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการที่ด ี

- ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการท างาน 

(2) กิจกรรมภาครัฐ
ไม่ได้รับความ
ร่วมมือ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าที่ของภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 

- การประชาสัมพันธ ์เกี่ยวกับการให้บริการ
ของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง 

- ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ท าให้การพัฒนาไม่ครอบคลุม
เปูาหมายที่แท้จริง 

ทุกหมู่บ้าน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของภาครัฐแก่ประชาชน 

- จัดให้มีสถานท่ีศูนย์แหล่งข้อมูล
ข่าวสารประจ าหมู่บ้านทุกแห่ง 
รวมทั้งจัดระบบกระจายข้อมูล
ข่าวสารด้านการเมือง การบริหาร
บ้านเมืองทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างทุกองค์การในต าบลเพื่อ
สร้างความรัก ความสามัคค ี

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของต าบลกันตังใต้ มีดังนี้ 
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 

โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
(2) โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น  เปิด

โอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอล 
(3) ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น สะท้อนถึง

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทย
สามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องปูองกันไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศท่ีมีค่าแรงสูงกว่า 

(5) สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 
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(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 
เฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(7) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อในสังคม  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

(8) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ความขัดแย้ง
ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(9) ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคน  

(10) การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสาน ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things3 เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

                                                           
        3 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น  โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน กองช่าง ส ำนักงำนปลัด 
   อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง ส ำนักงำนปลัด 

   การพาณิชย ์ กองช่าง ส ำนักงำนปลัด 
   การเกษตร กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 
2 ด้านเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
ด้านการเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
ส ำนักงำนปลัด 

   เคหะและชุมชน กองช่าง ส ำนักงำนปลัด 
3 ด้านการศึกษาศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ส ำนักงำนปลัด 

   การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส ำนักงำนปลัด 

4 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 

   การเกษตร กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 
5 ด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 

   
งบกลาง 

ส ำนักงำนปลัด/
กองสวัสดิการฯ 

ส ำนักงำนปลัด/
กองสวัสดิการฯ 

6 ด้านการเมืองการ
บริหาร 

ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป ส ำนักงำนปลัด 
 

   การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส ำนักงำนปลัด 
 

  ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษาฯ ส ำนักงำนปลัด 

   สาธารณสุข ส ำนักงำนปลัด  
   สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 
   เคหะและชุมชน กองช่าง ส ำนักงำนปลัด 
   สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 

   การศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส ำนักงำนปลัด 

7 ด้านการอยู่ดีมีสุข ด้านการเศรษฐกิจ การเกษตร กองสวัสดิการฯ ส ำนักงำนปลัด 
รวม 7 ยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 12 แผนงาน 4 กอง 1 ส านัก 4 กอง 1 ส านัก 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้              หน้า 56 
 



 
 

- ๕๖ - 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    และสาธารณูปโภค 

            

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 32 16,480,000 9 25,000,000 33 18,958,000 34 30,274,000 33 29,274,000 141 119,986,000 
รวม 32 16,480,000 9 25,000,000 33 18,958,000 34 30,274,000 33 29,274,000 141 119,986,000 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว             
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000,000 1 100,000 - - 2 2,000,000 - - 4 52,100,000 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

6 310,000 6 310,000 6 290,000 6 290,000 6 290,000 30 1,490,000 

รวม 7 50,310,000 7 410,000 6 290,000 8 2,290,000 6 290,000 34 53,590,000 
3) การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

            

    3.1 แผนงานการศึกษา 26 3,644,000 26 3,644,500 26 3,644,500 25 3,594,500 25 3,564,500 128 18,092,000 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 300,000 - - - - 1 50,000 1 50,000 3 400,000 
    3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 860,000 9 4,30,000 

    3.4 แผนงานเสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 750,000 

รวม             
4) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

            

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน             
    4.2 แผนงานเสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

            

    4.3 แผนงานการเกษตร             
    4.4 แผนงานบริหารทั่วไป             

แบบ ผ. 01 
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รวม             

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม             
    5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
    5.2 แผนงานสาธารณสุข             
    5.3 แผนงานเคหะและชุมชน             
    5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
    5.5 แผนงานงบกลาง             

รวม             
6) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร             
    6.1 แผนงานบริหารทั่วไป             
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน             
7) การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข             
    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

รวม             
รวมทั้งสิ้น             
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การสร้างฐานเศรษฐกิจจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก/
ถนนลาดยางภายใน
เขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน สะดวก
รวดเร็ว 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ท าให้
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยจุฬา
วิลล์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน  
หมู่ที่ 6 ได้มีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

1,000,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยส านัก
สงฆ์บ้านโต้หร้า  
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้
ประชาชน หมู่ที่ 3 
มีความสะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
180.00 เมตร 

- 500,000 - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 บุกเบิกถนนหินผุ/
หินคลุก/ลูกรังและ
ยกระดับถนน
ภายในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หิน
คลุก/ลูกรังและยกระดับ
ถนน 

500,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
 

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนภายในเขต
ต าบล 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 500,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
 

6 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังอนามัย
บ้านเกาะเคี่ยม 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
4 ได้มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
 

7 ปรับปรุงถนนสาย
บ้านตก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 
3 ได้มีการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

500,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
 

8 ขยายสะพาน 
แตะหร า-เกาะเคี่ยม 
(สะพานท่ี 1) 

เพื่อขยายสะพานให้มี
ความกว้างมากยิ่งข้ึน 
เพิ่มความสะดวกและ
คล่องตัวในการสัญจร 

ขยายสะพานแตะหร า-
เกาะเคี่ยม ข้างละ 
3.00 เมตร 

- 1,000,000 - - - ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสะพาน
แตะหร า-เกาะ
เคี่ยม 

การสัญจรของ
ราษฎรสะดวก
รวดเร็ว มาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขตต าบล 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 500,000 - - - - จ านวนแห่ง ท าให้หมู่บ้านมี
ความสวยงาม
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างท าเนินลูก
ระนาดถนนภายใน
เขตพื้นท่ี 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ตามรายละเอียดที่ อบต.ก าหนด - - 50,000 - - จ านวนระบบ
จราจรที่ได้รับการ
พัฒนา 

เพิ่มความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 ขุดลอกคลองสาย
กันตังใต้/ขุดลอกคู 
คลองที่ตื้นเขินใน
เขตต าบล 

เพื่อระบายน้ าลงสู่ล าคลอง
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

-ขุดลอกคลองกันตังใต้ระยะที่ 1 
ตั้งแต่    ปากคลองกันตังใต้- 
ปากคลองย่าต ี
-ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน 

- 1,500,000 - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

ระบายน้ าลงสู่    
ล าคลอง
แก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยไทรงาม หมู่ที่ 
6 

เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้ได้
มาตรฐานสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน 

ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

400,000 - - - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การสัญจรไปมา
ในหมู่บ้าน
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 เสริมผิวจราจรชนิด
ยางพาราแอสฟัลท ์
ในเขตต าบล 

เพื่อเสริมผิวจราจร       
ชนิดยางพาราแอสฟัลท์          

ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

1,000,000 - - - - ประชาชน 
ที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

อ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนในการ
สัญจร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้าง/ปรับปรุงคู
ระบายน้ า,รางปิด,
รางระบายน้ า,ท่อ
ระบายน้ า , ฝังท่อ
ระบายน้ าพร้อม ทาง
เท้าภายในต าบล
กันตังใต้ 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบายน้ า
ในเขตชุมชน 

ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

5,000,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงขยายท่อ
ระบายน้ าบริเวณ
สะพานท่าเทียบ
เรือประมง หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วม
ขังบนท้องถนนและ
ระบายน้ าในเขตชุมชน 

ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

- 100,000 - - - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบนท้อง
ถนนท าให้การสัญจร
ไปมาสะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือขนาด
เล็ก 

-เพื่อขนส่งสินค้าทาง
ทะเล 
-เพื่อสนับสนุนอาชีพ
ด้านการประมงและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

- 100,000 100,000 - - จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

การขนส่งสินค้าทาง
ทะเลมีความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

17 ต่อเติมขยายเขต
ถนนภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

- 500,000 - - - ประชาชน 
ที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

18 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมสะพานท่า
เทียบเรือ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางอย่างสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

- 500,000 - - - ประชาชน 
ที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังอนามัย 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เส้นทางอย่างสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ อบต.ก าหนด 

300,000 - - - - ประชาชน 
ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขึ้นลงเรือตรวจการ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างทาง คสล. ขึ้น
ลงเรือตรวจการของ อบต. 

ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

- 800,000 - - - จ านวนทางขึ้น ลง
เรือตรวจการ 

มีทางขึ้นลงของเรือตรวจ
การและประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ได ้

กองช่าง 

21 ปูพ้ืนสนามกีฬา/ 
ลานกีฬา/ลาน
เอนกประสงค์  
ด้วยวัสดุที่มี
ส่วนผสมของ
ยางพารา ในเขต
ต าบล 

เพื่อปูพื้นสนามกีฬา/ลาน
กีฬา/ลานเอนกประสงค์     
ด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา 

ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด 

1,000,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการออกก าลัง
กาย และสถานท่ีท า
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

22 ขยายเขต/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ประปาส่วนภูมิภาค
ในเขตต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

1,000,000 

 

- - - - ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีน้ าอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าท่ีสะอาด
เพียงพอเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างท่ัวถึง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างห้องน้ าท่า
เทียบเรือมะตัง หมู่
ที่ 4 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนท่ีใช้
บริการท่าเทียบเรือมะตัง   
หมู่ที่ 4 

จ านวน 1 หลัง 50,000 

 

- 300,00
0 

300,000 300,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
สะดวกมีห้องน้ าท่ีสะอาด

และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการขุดลอกคู
ระบายน้ า ริมถนน
สายกันตังใต้-บาง
แรด 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ขุดลอกคูระบายน้ า ริมถนน
สายกันตังใต้ – บางแรดความ
ยาวรวม 500 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

16,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ท่าเรือ หมู่ที่ 1 

 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
ขนาด 4.00 ม.  
ยาว 205 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. ก าหนด 

518,000 - - - - ถนน คสล.ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
ชุมชนใสใหญ่  
หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
ขนาด 2.00 – 3.00 ม. ยาว 
215 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

393,000 - - - - ถนนคสล.ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยแยกซอย
ใสใหญ่ 1 (บ้าน
นายจ านูญ)  
หมู่ที่ 2 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

ลงหินคลุก ผิวจราจรขนาด 
2.50 เมตร ยาว 124 ม. 
หนาเฉลี่ย .15 ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

26,000 - - - - ถนนหินคลุกที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง
ถนนซอยแยกซอย
โรงงาน  หมู่ที่ 2 

 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรขนาด 3.00 
ม. ยาว 118 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

29,000 - - - - ถนน คสล.ที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงไหล่
ทางริมถนนสายกันตัง
ใต-้บางแรด (หน้า
โรงเรียนบ้านกันตัง
ใต)้ หมู่ที่ 2 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
ไหล่ให้ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

ลงหินผุ ไหล่ทางปริมาณ กว้าง 
1.50 ม. ยาว  
100 ม. รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

16,000 - - - - ไหล่ทางที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงคู
ระบายน้ า ซอยป่า
เลน หมู่ที่ 3 

 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ปรับปรุงคูระบายน้ า ซอยป่าเลน 
ความยาวรวม 255 ม. พร้อม
วางท่อ ศก. 0.40 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

74,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง High Mast  
แยกจุปะ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast ชนิด 
9 ลอน สูง 15.00 ม. พร้อมวง
แหวน โคมไฟ 400 วัตต์ 
จ านวน 1 ต้น รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด 

500,000 - - - - เสาไฟฟ้า High 
Mast จ านวน  
1 ต้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
รางระบายน้ า ซอย
บ้านกลาง หมู่ที่ 4 

 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ปรับปรุงรางระบายน้ า ขุดร้ือ
ตะกอนก้นรางน้ า คสล. ซอย
บ้านกลาง ความยาว 47.50 
ม. พร้อมเปลี่ยน 
ฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

106,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการลอกราง
ระบายน้ า ภายใน
เขตพื้นที่หมู่ที่4  

 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ลอกรางระบายน้ าภายในเขต
พื้นที่หมู่ที่ 4 ความยาวรวม 
1,169 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด 

50,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุง
ถนน ซอยอนามัย 
ซ.1 หมู่ที่ 4 

 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ผิวจราจรขนาด 
3.00 ม. ยาว 160 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

42,000 - - - - ถนนหินคลุกที่มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ าพร้อม
ปรับปรุงถนน ซอย
ต้นโด หมู่ที่ 4  

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
ความยาว 100 ม.พร้อม
ปรับปรุงถนน ซอยบ้านนาย
ขาว รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

300,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหัวทุ่งหมู่ที่ 5 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างภายใน 0.40 ม. หนา 
0.12 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.70 ม. ความยาวรวม  
2 ข้าง 130 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

394,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุง
ถนน ซอยหน่วย
พิทักษ์ฯ  
 หมู่ที่ 5 
 

- เพื่อแก้ไขปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุก ผิวจราจรขนาด
3.00ม. ยาว 220 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

61,000 - - - - ถนนหินคลุกที่มี
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๘ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
สะพานท่าเทียบเรือ
บางแรด  
หมู่ที่ 5 

- เพื่อสนับสนุนอาชีพด้าน
การประมงและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ปรับปรุงโดยการก่อผนังอิฐ
พร้อมม้านั่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก และผนังกันน้ าเซาะตลิ่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

296,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รางตัววี  
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรางตัววี
ขนาดปากราง 0.60 ม. ท้อง
ราง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. 
ยาว 60.00 ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

67,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงคู
ระบายน้ าซอยบ้าน
ออก-สะพานน้ าผึ้ง 
หมู่ที่ 6 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ปรับปรุงคูระบายน้ า ขุดลอก/
ราง คสล.ตัววี ซอยบ้านออก-
สะพานน้ าผึ้ง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

301,000 - - - - ประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๖๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง
พื้นที่ถนนและลาน
ซอยไทรงาม  
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

ปรับปรุงพื้นที่ถนนและลานซอย
ไทรงามพื้นท่ีรวม 
ไม่น้อยกว่า 1,138 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

86,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

42 ปรับปรุงสะพานข้าม
คลอง ริมถนนสาย
กันตังใต้ – บางแรด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปลอดภัย ของ
ประชาชน ท่ีใช้สะพาน
ในการสัญจรไปมา 

ท าการปรับปรุง ผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
คอสะพาน 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

200,000 
 

- - ที่มสีะพานท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ท าให้ประชาชนมี
ปลอดภัย ในการ
ใช้สะพาน 
 

กองช่าง 
 

43 ต่อเติมอาคารศาลา
เอนกประสงค์เกาะ
เนรมิต หมู่ที่ 1 

เพื่อจัดเก็บพัสดุ 
ครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ 
และป้องกันการสูญหาย 

ท าการต่อเติมอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร  

- - 
 

250,000 
 

- - อาคารศาลา
อเนกประสงค์
จ านวน 1 หลัง 

เพิ่มความเป็น
ระเบียบ และ
ป้องกันการสูญ
หาย มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างห้องน้ า – 
ส้วมเกาะเนรมิต  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ห้องน้ า – ส้วม ท่ีถูก
สุขลักษณะใช้ 

ท าการก่อสร้างห้องน้ า - ส้วม
เสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 
2.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร 

- - 
 

200,000 
 

- - มีห้องน้ า – ส้วมที่
ถูกถูกสุขลักษณะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ห้องน้ า – ส้วมที่
ถูกสุขลักษณะใช้ 
 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ปรับปรุงคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยหลังโรงเรียน
บ้านกันตังใต้ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีพื้นท่ีจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. และ
ประชาชน ที่มีประสิทธฺ
ภาพยิ่งข้ึน 

ท าการปรับปรุงฝาคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมรวม
ระยะทั้งหมด 125.00 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

250,000 
 

- - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 
 
 

กองช่าง 
 

46 บุกเบิกถนน ซอยข้าง
บ้านป้าเหมีย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาวรวม 
100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 400.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 80,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

47 บุกเบิกถนน ซอย 
เทิดอุทิศ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาวรวม 
235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 948.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 207,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 บุกเบิกถนน ซอย 
ข้างบ้านนายเจือบ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาวรวม 
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 69,000 69,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

59 บุกเบิกถนน ซอย
บ้านตาเริญ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาวรวม 
80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 73,000 73,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

50 บุกเบิกถนน ซอย
บ้านนายชาเร   
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาวรวม 
180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 720.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 180,000 180,000 180,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์คอน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีลานเอนกประสงค์
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ท าการก่อสร้างหลังคาโครง
เหล็ก มุงด้วยเมทัลชีท  ขนาด 
กว้าง 15.00  เมตร  ยาว 
25.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 2,000,000 2,000,000 จ านวนลาน
กิจกรรม ที่มี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

มีลาน
เอนกประสงค์ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์  

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายไข่ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
98.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 294.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 201,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านยายแดง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางในการสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 370.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 262,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค ในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ 2 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชน ให้ได้มี
น้ าประปาท่ีสะอาดได้
มาตรฐานองค์การอนามัย
โลก ในการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตท่อประปาส่วน
ภูมิภาค ซอยบ้านนายชาเร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
การประปาส่วนภูมิภาค
ก าหนด 

- - 
 

200,000 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์
จ านวน 5 
ครัวเรือน 

ประชาชน ให้ได้มี
น้ าประปาท่ีสะอาด
ได้มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก 
ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ปรับปรุงถนนซอย
แยกซอยบ้านตก  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถมหินคลุกกระดับถนนกว้าง 
3.00 เมตรความยาวรวม 
63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 189.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 12,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 56 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนางวันดี 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 2,000.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 1,348,000 1,348,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านซวด     หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 418,000 418,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท่าโต๊ะหรีม     
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 673,000 673,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายอุทัย     
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
324.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 1,134.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 767,000 767,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 บุกเบิกถนน  
ซอยควนแดง 
(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาว 
400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า 1,600.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 400,000 400,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

61 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยป่าเลน  หมู่ที่ 3 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ( คูราง
ตื่น ) ขนาด กว้างภายใน 
0.50 เมตร ผนังรางหนา  
0.12 เมตร   ลึกเฉลี่ย  
0.70 - 1.00 เมตร ยาว
รวมทั้งสองข้าง  400.00 
เมตร     ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 2,000,000 2,000,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๕ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ก่อสร้างท่อลอด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกันตังใต้ – 
บางแรด (บริเวณปาก
ทางเข้าป่าช้า 
โต๊ะหร้า)  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อระบายน้ าลงสู่ล า
คลองแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า แบบท่อ
เหลี่ยม ขนาด 1.20 x  
1.20 เมตรจ าจ านวน 1 แถว                 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าระบายน้ าลงสู่
ล าคลองแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างท่อลอด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกันตังใต้ – 
บางแรด  (บริเวณ
ห้วยวังม่วง)  หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ าลงสู่ล า
คลองแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า แบบท่อ
เหลี่ยม ขนาด 1.20 x  
1.20 เมตรจ าจ านวน 1 แถว                 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 1,000,000 1,000,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าระบายน้ าลงสู่
ล าคลองแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

64 ปรับปรุงคูระบายน้ า 
ถนนสายวังวน – 
เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 3 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ท าการขุดลอกคูระบายน้ า 
พร้อมวางท่อระบายน้ า                
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

65 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ใน
พื้นที่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ท าการติดตั้งโคมไฟฟ้าสง
สว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
ขนาด 2x36W ขาเหล็กยาว   
1.50  เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
รวมจ านวน   20    ชุด 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

60,00
0 
 

- - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เขต
พื้นที่  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ท าการปรับปรุง ,  ซ่อมแซม
ระบบประปา , ระบบตู้ควบคุม
ไฟ , เป่าล้างบ่อ , เปลี่ยนทราย
กรอง 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - 
 

300,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

67 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ในเขตพื้นท่ี 
หมู่ที่ 3 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน ให้
ได้มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตท่อประปาส่วน
ภูมิภาค  -  ถนนสายกันตังใต้ - 
บางแรด   
(หน้าท่ีท าการ อบต.กันตังใต้ ) 
 -  ถนนสายกันตังใต้ - บางแรด  
(จากของเดิมไปพ้ืนท่ีหมู่ที่  5  ) 
  -  ถนนสายวังวน - เกาะเคี่ยม 
(นาพรุฝั่งขวา) 
  -  ถนนสายวังวน - เกาะเคี่ยม  
(สี่แยกไปวังวนฝั่งขวา) 
  -  ซอยควนแดง (ฝั่งขวา) 
  -  ซอยบ้านตก (ฝั่งซ้าย) 
  -  ซอยบ้านนายซวด 
  -  ซอยบ้านนายอุทัย 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
การประปาส่วนภูมิภาคก าหนด 

- - 
 

2,000,00
0 
 

- - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 
จ านวน 30 
ครัวเรือน 

ประชาชน ให้ได้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ริมถนนสายวังวน – 
เกาะเคี่ยม (มะตัง) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบนท้องถนน
และระบายน้ าในเขต
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ( คูรางตื้น ) ขนาด 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ผนังราง
หนา  0.12 เมตร   ลึกเฉลี่ย  
0.70 – 0.90 เมตร ยาวรวม  
220.00 เมตร พร้อมรางลอด
ถนน    ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 1,200,000 1,200,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ริมถนนสายวังวน – 
เกาะเคี่ยม (หน้า
มัสยิดมูญาฮิดนี)   
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบนท้องถนน
และระบายน้ าในเขต
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก   
(คูรางตื้น ) ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร ผนังรางหนา  0.12 
เมตร   ลึกเฉลี่ย  0.40 – 0.50 
เมตร ยาว  200.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด 
 

- - 600,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณกุโบร์ หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังบนท้องถนน
และระบายน้ าในเขต
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ( แบบรางย ู) ขนาด 
กว้างภายใน 0.40 เมตร ผนังราง
หนา  0.10 เมตร   ลึกเฉลี่ย  
0.70 – 0.90 เมตร ยาว  
24.00 เมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - 50,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยกลางนา   
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
(คูรางตื้น ) ขนาด กว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ผนังราง
หนา  0.12 เมตร   ลึกเฉลี่ย  
0.30 – 0.35 เมตร ยาว  
180.00 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - - 500,000 500,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว24.00 เมตร  ( มีห้อง
เก็บของ , ห้องน้ า - ส้วม 2 
ห้อง ) 

- - - 1,500,000 1,500,000 ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์
600 ครัวเรือน 

ประชาชนมีพื้นที่
ในการจัดกิจกรรม      
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอนามัย ซอย 1 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
160.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 480.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 320,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๗๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยป่าช้าเขานุ้ย    
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
185.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 555.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - 381,000 - - จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายหมาด  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
206.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 721.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - - 489,000 489,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสมใจนึก 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
97.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 261,000 261,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายเด็นหมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
255.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 1,020.00 ตารางเมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 688,000 688,000 688,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยท่าสาย       หมู่
ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 486,000 486,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบางแรด ซอย 1 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 82,000 82,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบางแรด ซอย 2 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
58.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 174.00 ตารางเมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 120,000 120,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๑ 

 
โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบางแรด ซอย 3 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 180.00 ตารางเมตร   
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - - 122,000 122,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 ปรับปรุงถนน  
ซอยหน่วยพิทักษ์ป่า
ชายเลน ฯ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ท าการถมหินคลุก, ปรับระดับ 
ถนน  ขนาดถนนกว้าง 3.50  
เมตร ยาว  220.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
770.00  ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 520,000 520,000 520,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

83 ปรับปรุงถนน  
ซอยข้างบ้านนาย
เสถียร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ท าการถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ) 
,  ปรับระดับ ถนน  ขนาด
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
450.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.30  เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า   1,800.00  
ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 418,000 418,000 จ านวนถนนท่ีมี
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ปรับปรุงถนน  
ซอยบ้านนายเอียง 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

ท าการถมวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ,  
ปรับระดับ ถนน  ขนาดถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  
450.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.30  เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไม่
น้อยกว่า   1,800.00  ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด 

- - - 410,000 410,000 จ านวนถนนท่ี
มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

85 บุกเบิกถนน  
ซอยเขานุ้ย  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
4.00 เมตรความยาว 450.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
1,800.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 437,000 - - จ านวนถนนท่ี
มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

86 บุกเบิกถนน  
ซอยเจ็ดพี่น้อง 
(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางใน
การสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกรวดเร็ว 

บุกเบิกถนนหินผุ/หินคลุก/
ลูกรังและยกระดับถนนกว้าง 
3.00 เมตรความยาว 100.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด 

- - - 100,000 100,000 จ านวนถนนท่ี
มีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๓ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน เขต
พื้นที่  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ท าการปรับปรุง ,  ซ่อมแซม
ระบบประปา , ระบบ
ตู้ควบคุมไฟ , เป่าล้างบ่อ , 
เปลี่ยนทรายกรอง,ก่อสร้าง
บ่อตกตะกอน คสล. 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - 
 

700,000 
 

- - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

88 ปรับปรุงสระน้ าหลัง
บ้านนายฉุย  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ท าการปรับปรุงสระ ,  
ก่อสร้างระบบประปา  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

- 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

89 ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบ่อบาล ขนาดบ่อ ศก. 
6 นิ้ว ความลึก 100.00 
เมตรพร้อมอุปกรณ์สูบน้ า , 
หอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. 
(ทรงแชมเปญ) 
 

- - 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดเพียงพอ
เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

90 ปรับปรุงแอ่งรับน้ า 
ปากซอยบ้านออก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.10 เมตร  แอ่งรับน้ า 
ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
285.00  ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

256,000 
 

- - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 
 

กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๔ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างคูระบายน้ า 
ซอยไทรงาม  
หมู่ที่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ท าการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด ศก. 0.80 x 1.00  
เมตร พร้อมบ่อพักริมถนน 
ซอยไทรงาม  ,  วางท่อลอด
ถนน ( ท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป ) , 
ขุดคูเชื่อมเพื่อระบายน้ าจากคู
ริมถนนกันตังใต้ ซอย 2 มา
จดท่อลอดถนนซอยไทรงาม  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 

- - 
 

- 750,000 
 

750,000 
 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านตีนหมู่ที่ 6 

เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง
บนท้องถนนและระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ท าการก่อสร้างรางระบาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบราง
ยู)  ขนาดรางกว้างภายใน 
0.40 เมตร ผนังราง หนา 
0.10 เมตรลึกเฉลี่ย 0.75 - 
0.90  เมตรยาว  60.00 
เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
อบต.ก าหนด 
 

- - 154,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังบน
ท้องถนนท าให้
การสัญจรไปมา
สะดวงยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๕ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ชุมชนจุฬา
วิลล์  หมู่ที่ 6 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน ให้
ได้มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตท่อประปาส่วน
ภูมิภาค    
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
การประปาส่วนภูมิภาค
ก าหนด 

- - 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 
จ านวน 30 
ครัวเรือน 

ประชาชน ให้ได้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

94 ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ซอยในไร่  
หมู่ที่ 6 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน ให้
ได้มีน้ าประปาท่ีสะอาด
ได้มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตท่อประปาส่วน
ภูมิภาค    
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี 
การประปาส่วนภูมิภาค
ก าหนด 

- - 
 

- 2,000,000 
 

2,000,000 
 

ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์ 
จ านวน 30 
ครัวเรือน 

ประชาชน ให้ได้มี
น้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

95 สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อ ขยายไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

พื้นที่ หมู่ที่ 2  
- ซอยแยกซอยใสใหญ่ 1   
  (บ้านนายจ านูญ  ทองชู) 

- - 100,000 - - ประชาชนท่ี
ได้รับ

ผลประโยชน์ 
จ านวน 30 
ครัวเรือน 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

96 สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อ ขยายไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

เพื่อประชาชนได้มีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

พื้นที่ หมู่ที่ 4  
- ซอยท่าเสม็ด บริเวณรอบ      
  กุโบร์ 

- - 100,000 - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ 
จ านวน 10 
ครัวเรือน 

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๖ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ขยายไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

พื้นที่ หมู่ที่ 5  
- ซอยท่าสาย 
- ซอยสมใจนึก 
- ซอยเจ็ดพี่น้อง 
- ซอยท่าเทียบเรือ – 
ซอยแยกซอยท่าเทียบ
เรือ 
- ซอยบ้านนายเด็น 
- ซอยวิทยาลัย ซอย 1 
 

- - 1,000,000 1,000,000 - ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 
จ านวน 30 
ครัวเรือน 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

98 สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ขยายไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

เพื่อประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

พื้นที่ หมู่ที่ 6  
- ซอยแยกซอยต้นขาม 
- ถนนสายหลังวัด 
- ชุมชนจุฬาวิลล ์

- - 400,000 - - ประชาชนที่
ได้รับ

ผลประโยชน์ 
จ านวน 50 
ครัวเรือน 

ประชาชนได้
มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๗ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99 โครงการขยาย
เขตประปาส่วน
ภูมิภาค  

 

- เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน 
ให้ได้มีน้ าประปาท่ี
สะอาดได้มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลกใน
การอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตท่อประปาส่วน
ภูมิภาค ดังต่อไปนี ้
1.ซอยแยกซอยโรงงาน 
หมู่ที่ 2  
2.ริมถนนสายวังวน-
เกาะเคี่ยม หมู่ที่ 3 
3.ซอยบ้านนายอุทัย หมู่
ที่ 3 
4.ซอยริมคลอง 1 , 
ซอยริมคลอง 2 , ซอย
สะพานหลวง หมู่ที่ 4  
5.ซอยท่าเสม็ด หมู่ที่ 4 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ การประปาส่วน
ภูมิภาค ก าหนด 

- - 

 

771,220 

 

-  ประชาชนท่ี
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 50 
ครัวเรือน 

ประชาชน ได้
มีน้ าประปาท่ี
สะอาดได้
มาตรฐาน
องค์การ
อนามัยโลกใน
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
ข้างถนนสาย
หลักและสาย
รองภายในเขต 
อบต. 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.ติดตั้งโคมไฟหลอด 
LED ขนาดขายาว 
1.50 ม. จ านวน 40 
โคม 
2.ติดตั้งโคมไฟหลอด 
LED ขนาดขายาว 
2.50 ม. จ านวน 2 
โคม  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

- 
 

- 217,000 - - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 300 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

101 โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
High Mast 
บริเวณสะพาน
น้ าผึ้ง หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า High 
Mast ชนิดกลม สูง 
15.00 ม. พร้อมวง
แหวน โคมไฟ 400 
วัตต์ จ านวน 1 ต้น  
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

- - 
 

499,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 45 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๘๙ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแยก
ซอยใสใหญ่ 1 
(บ้านนาย
จ านูญ) หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรขนาด2.50ม. 
ยาว 140ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
350 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

- - 
 

240,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 18 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแยก
ซอยโรงงาน  
หมู่ที่ 2 

- เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง3.00ม. 
ยาว 118 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 354 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด 

- - 
 

234,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 12 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
การคมนาคม
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๐ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการ
ปรับปรุงราง
ระบายน้ า ซอย
สะพานหลวง  
หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ท าการยกระดับรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กให้
เท่ากับระดับผิวจาราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ
รางเปิด) ขนาดกว้างภายใน 
0.50 ม. ผนังรางหนา 
0.10 ม. ความยาว 25 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต. ก าหนด 

- - 
 

75,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 100 
ครัวเรือน 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

105 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
กลาง 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้างภายใน 0.40 ม. ผนัง
รางหนา 0.12 ม. ยาว 
9.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50-
0.60 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด 

- - 
 

37,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 250 
ครัวเรือน 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๑ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการ
ปรับปรุงทาง
เท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
พร้อมราง 
ระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย
ไปรษณีย์ หมู่ที่
4  

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ปรับปรุงทางเท้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 1.36 ม. 
ยาว 63 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.68 
ม. พร้อมก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ
รางปิด กว้างภายใน 0.40 ม. 
ผนังรางหนา 0.12 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30-0.35 ม. ยาว 
61 ม. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

- - 
 

245,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 120 
ครัวเรือน 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

107 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จุดบ้านนาย
มานิต 
หมู่ที่ 5 

- เพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนถัง 
ประปาที่ช ารุด 

ปรับปรุงโดยการเปลี่ยนหอถัง
ประปาเหล็ก ทรงลูกบอล 
ขนาด 12 ลบ.ม.พร้อมระบบ
ควบคุมไฟ  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. ก าหนด 

- - 
 

290,000 
 

- - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 50 
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
น้ าดื่มที่
สะอาด 

กองช่าง 

 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการ
ปรับปรุงคู
ระบายน้ า
พร้อมเท 
คสล.เชื่อมทาง 
ริมถนน ซอย
ไทรงาม  
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
-เพื่อเพิ่มพื้นที่
ในการใช้
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

-ปรับปรุงโดยท าการวางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด 0.40x1.00 ม. 
(มอก.) รวมระยะทาง 56 ม.  
– เท คสล. เชื่อมทางระหว่างถนน
กับลาน คสล. ขนาดกว้าง 4.50 ม. 
ยาว 9.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด 

- - 137,000 - - ประชาชนที่
ได้รับ
ผลประโยชน์
จ านวน 40 
ครัวเรือน 

-ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 
-ท าให้มีพื้นที่
ในการใช้
ประโยชน์
เพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๓ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างคานเรือ
และอู่ต่อเรือ   
ขนาดเล็กภายใน
ต าบล 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มประมง 

ก่อสร้างคานเรือและอู่ต่อเรือ
ขนาดเล็กภายในต าบล 

- 100,000 - - - กลุ่มอาชีพได้รับ
การส่งเสริม
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพประมง
มีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

2 จัดท าป้ายสถานท่ี 
บริเวณเกาะเนรมิต 
หมู่ที่ 1 เพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
ของอ าเภอกันตัง 

จัดท าป้ายชื่อ “เกาะเนรมิต” - - 200,000 200,000 200,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การพัฒนา 

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยวท่ีโดด
เด่นสวยงาม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๔ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ปรับภูมิทัศน์เกาะ
หน้าบ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีโดดเด่น
สวยงาม 

เกาะหน้าบ้าน หมู่ที่ 4 - - - 1,000,000 - จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การพัฒนา 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นสวยงาม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างศาลากลาง
น้ าบริเวณสะพาน
คลองขุดบ้านเกาะ
เคี่ยม 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีโดดเด่น
สวยงาม 

หมู่ที่ 4 - - - 1,000,000 - จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีได้รับ
การพัฒนา 

มีสถานท่ีท่องเที่ยว
ที่โดดเด่นสวยงาม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๕ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) ที่มั่งคั่งและมีเสถียรภาพ  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

เพื่อพัฒนาให้กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ มีความ
เข้มแข็งและสร้าง
งานสร้างรายได ้

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
และอยากมีอาชีพเสริม 
-อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่
กลุ่มอาชีพต่างๆที่มีการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้อง 

60,000 60,000 - - - จ านวนกลุ่มอาชีพ
ได้รับการส่งเสริม
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 พัฒนาและ
ยกระดับสินค้า 
OTOP ของต าบล 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานสินค้า 
OTOP ให้เป็นที่
ยอมรับ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพได้รับ
การส่งเสริมเพิ่มข้ึน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
คุณภาพและเป็นที่
ต้องการของ
ประชาชนทั่วไป 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๖ 

 

                                                    
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อบรมทักษะการ
พัฒนาอาชีพและ
แก้ไขการว่างงาน
ให้กับประชาชน 

- เพื่อให้ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน สามารถน าไปเป็น
อาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัวได ้
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- ประชาชนในต าบล
กันตังใต ้

 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 - ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ทักษะและความรู้
ในการประกอบ
อาชีพร้อยละ ๕๐ 

 

กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพและสามารถ
น าไปเป็นอาชีพ
เสริมได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 ส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อพัฒนาให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มี
ความเข้มแข็งและสร้างงาน
สร้างรายได้ 

ส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์/
งบประมาณและ
กิจกรรมผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนรายได้
เพิ่มขึ้นต่อปี 

ผู้พิการมีความ
เข้มแข็งและสร้าง
งานสร้างรายได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 ส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างตลาดนัด
ให้แก่ชุมชน 

เพื่อเป็นการสร้างงานสร้าง
รายได้ 

จ านวน  1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนรายได้
เพิ่มขึ้นต่อปี 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ 

จัดให้มีการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ

การพัฒนา 

สร้างความสนใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๗ 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๙๙ 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ต่อเติม/
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นสถานท่ี
ส าหรับการพัฒนา
เตรียมความพร้อมแก่
เด็กก่อนวัยเรียน 

ก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง
อาคาร ศพด. 

500,000 500,000 

 

500,000 

 

500,000 500,000 ร้อยละของอาคาร
ที่มีมาตรฐาน 

มีสถานท่ีส าหรับ
การพัฒนาเตรียม
ความพร้อมแก่
เด็กก่อนวัยเรียน
ท่ีมีมาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ/

กองช่าง 

2 มารยาทไทยไหว้
สวยยิ้มใส ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กรู้จัก
มารยาทการไหว้ท่ี
ถูกต้องและสวยงาม 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรู้จักมารยาทการไหว้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็กมี
การไหว้ท่ีสวยงาม 
ถูกต้องตามหลัก

มารยาทไทย 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ไหว้สวย 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๘ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่
เด็กนักเรียน/
นักศึกษายากจน
และด้อยโอกาส 

เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
นักเรียน/นักศึกษา 

นักเรียน/นักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาสในพ้ืนท่ี 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา 

เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียน/
นักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนภายใน
ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อสร้างจิตส านึก 
และวิสัยทัศน์ที่ดีให้แก่
เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

-เด็กและเยาวชนต าบล
กันตังใต้ 
-เด็กก่อนเกณฑ์ใน ศพด. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

เพื่อสร้างเพิ่มจิต
สาธารณะและ
วิสัยทัศน์ 
ที่ดีให้เด็กและ
เยาวชนต าบล
กันตังใต้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 พาน้องท่องโลก
กว้าง 

เพื่อให้เด็กเรียนรู้ด้วย
ตนเองจาก
ประสบการณ์ตรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๙๙ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
โอกาสแสดง
ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ  

-จัดกิจกรรมในเขต
พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของเด็กท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมีความสุข 
และกล้า
แสดงออก 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 ส่งเสริมจัดการ
ศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ส่งเสริมการเรียนโดย
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผู้ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่จบ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

ผู้ที่ไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับมี
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของสถานศึกษา
ภายในพื้นที่ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สถานศึกษาภายใน
พื้นที่ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จ านวนกิจกรรมที่
มีการส่งเสริมและ
สนับสนุน
สถานศึกษา 

การจัดกิจกรรม
ของสถาน    
ศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๐ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แข่งขันทักษะและ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในพัฒนา
เด็ก 

เด็กและผู้ปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัล 

สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้
นักเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 หนูน้อยรักการออม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รักการออมและ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนรู้จักรัก
การออม 

กอง 
การศึกษาฯ 

11 ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

เพื่อได้ใช้ประโยชน์ใน 
การสืบหาข้อมูล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 
 

3,000 
  

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

มีระบบ
อินเตอร์เน็ตใน
การใช้ประโยชน์
ต่างๆ 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 สานสัมพันธ์บ้าน 
วัด มัสยิด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและชุมชน 
เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสู่ชุมชน 

-ร่วมงานประเพณีของ
วัด มัสยิด 
ในชุมชนทุกครั้ง -
จัดท าสารสัมพันธ์และ
สารประชาสัมพันธ์
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จัดท าป้ายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
โครงการ 

-ชุมชนเข้าใจ
และร่วมงานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมากขึ้น  
-ชุมชนให้การ
สนับสนุนด้าน
ทรัพยากรแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ

และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.

กันตังใต้ 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๑ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ให้ความรู,้ ฝึกซ้อม
ป้องกันการเกิด
อุบัติภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้เด็กและครูมี
ความรู้เบี้องต้นในการ
หนีไฟและรู้จักใช้
อุปกรณ์ประกอบการ
ดับไฟในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ซ้อมหนีไฟ 

30,000 
 

30,000 
  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและครูมีความรู้
วิธีการหนีไฟและการเอา
ตัวรอดได้อย่างปลอดภัย
ขณะเกิดไฟไหม้ 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โรงเรียนสีขาว เพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ให้ด าเนินกิจกรรม
โรงเรียนสีขาว 

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
กันตังใต้ 

30,000 
  

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 

โรงเรียนจะได้พัฒนาให้
ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 สร้างตาข่ายเก็บคัด
แยกขยะในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของศูนย์เด็กและความ
เป็นอยู่ของเด็กถูก
สุขลักษณะและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตาข่ายเก็บคัดแยกขยะ 
จ านวน 2 อัน 

60,000 60,000 60,000 60,000 30,000 
 

จ านวนอัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การยกระดับรับรอง
มาตรฐานจากกรม
อนามัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๒ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แข่งขันกีฬาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีความ
สามัคคี มีพัฒนาการ
กล้ามเนื้อแข็งแรง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ร้อยละ80ของ
เด็กท่ีเข้าร่วม

แข่งขันมีสุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง 

นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
เหมาะสมตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 ปรับปรุงอ่างล้างมือ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับมาตรฐานจาก
อนามัยในเรื่องการ
ส่งเสริมการล้างมือ 7 
ขั้นตอน 

อ่างล้างมือในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

50,000 50,000 50,000 - - 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอ่างล้างมือท่ี
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 ก่อสร้าง ต่อเติม 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้ า - ห้องส้วม
และสุขภัณฑ์เด็ก
เล็กท่ีได้มาตรฐาน 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าใช้
เพียงพอ ถูก
สุขลักษณะ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
จองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

มีห้องน้ าส าหรับเด็กเล็กท่ี
เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

เด็กมีห้องน้ าใช้
เพียงพอ ถูก
สุขลักษณะ เป็นไป
ตามมาตรฐานจอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๓ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กทุกคนได้
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองและ
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับชุมชน 

นักเรียนในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอ่างล้างมือท่ี
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

20 ก่อสร้างถังเก็บน้ า
พร้อมระบบกรอง
น้ า 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีคุณภาพ
มาตรฐานโดยอาศัย
ปัจจัยต่าง ๆ เป็น
ส่วนประกอบในการ
พัฒนา 

จ านวน 1 ชุด 50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

 

50,000 

 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การจัดซื้อฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีน้ าใช้ตลอดปี 

กอง 
การศึกษาฯ 

21 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน 
รายหัว) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กด้วยสื่อการ
เรียน การสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก 

- จ านวนเด็ก ศพด.อบต.
กันตังใต้ จ านวน 50  คน 
(ค่าใช้จ่าย 1,700 บาท/
ปี/คน) 

- สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

 

85,000  
 

85,000 
 

85,000 
 

85,000 
 

85,000 
 

จ านวนสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่

สมบูรณ์ ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๔ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษา  
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กด้วยสื่อการ
เรียน การสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็ก 

- จ านวนเด็ก ศพด.อบต.
กันตังใต้ จ านวน 50  
คน (ค่าใช้จ่าย 1,130 
บาท/ปี/คน) 

- สื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก 

 

56,000  
 

56,500 
 

56,500 
 

56,500 
 

56,500 
 

จ านวนสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่

สมบูรณ์ ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 

สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา
ฯ 

23 อุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนระดับ
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
กินอาหารครบ 100% 

นักเรียนในเขตพื้นท่ี 1,400,000 
 
 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบ 100% 

เด็กนักเรียนได้
กินอาหาร
กลางวันครบ 
100% 

กอง 
การศึกษาฯ 

24 อุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กก่อน
เกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กได้กิน
อาหารครบ 100% 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 180,000 
 
 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

180,000 
 

จ านวนเด็กเล็กท่ี
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 
ครบ 100% 

เด็กก่อนเกณฑ์
ได้กินอาหาร
กลางวันครบ 
100% 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๕ 

 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม)เด็ก
นักเรียนระดับ
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม
นมครบ 100 %และมี
สุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนในเขตพื้นท่ี 500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้ดื่มนมครบ 

100% 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

26 อุดหนุนอาหาร
เสริม(นม)  เด็กก่อน
เกณฑ์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กก่อนเกณฑ์
ได้ดื่มนมครบ 100 % 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๖ 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
3.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนการ
พัฒนาศาสนสถาน
ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา 
ในหมู่บ้าน 

เพื่อประชาชนใช้
เคารพบูชาและ
พัฒนาศาสนสถานท่ีให้
เหมาะสม 

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์/
ปรับปรุงสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาท้ังพุทธ
และอิสลามในต าบล 

300,000 - - - - สถานท่ีประกอบพิธี
ทางศาสนาท่ีได้รับการ
ก่อสร้างปรับปรุง 

กิจกรรมต่างๆ 
ยังคงสืบต่อไป 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงเสียงไร้
สายภายในต าบล 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของ อบต. 

เสียงไร้สายที่ช ารุดภายใน
ต าบลกันตังใต ้

- - - 50,000 50,000 ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารท่ี
ทันสมัย 

กองช่าง 

3 ติดตั้งระบบเสียง
ตามสายภายใน
ต าบลกันตังใต ้

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของ อบต. 

ติดตั้งระบบเสียงตามสายจุด
ต่าง ๆ ภายในต าบล 

- - - 1,00,000 1,000,000 ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารท่ี
ทันสมัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนส่งเสริม
ศิลปะพื้นบ้าน 
อื่น ๆ/
ศิลปะการแสดง
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีของ
ท้องถิ่น 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวนกิจกรรมที่มี
ส่งเสริมด้าน

ศิลปะการแสดง 

อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 ส่งเสริมสนับสนุน
หมู่บ้านถือศีล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนชาวพุทธถือ
ปฏิบัติตนรักษาศีล 5 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชน
น าหลักค าสอนไป
ปฏิบัติเป็นเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๘ 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของศาสนา 

ประชาชนท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลาม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถสืบ
ทอดกิจกรรม
ให้คงอยู่สืบไป 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดู
ร้อน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เยาวชนต าบลกันตังใต้ 100,000 
 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมมัสยิดใน
พื้นที่ต าบลกันตังใต้ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนสถานใน
การประกอบพิธีกรรม/
กิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวก 

พัฒนาปรับปรุงสถาน
ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาอิสลามใน
ต าบล 

100,000 
 

100,000 
  

- - 
 
 

- 
 

สถานท่ีประกอบพิธี
ทางศาสนาท่ีได้รับการ

ก่อสร้างปรับปรุง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
ประกอบ
พิธีกรรม/
กิจกรรมอย่าง
สะดวก 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

6 จัดการแข่งขันกีฬา
สร้างสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงและ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ภายในพื้นท่ีต าบลกันตัง
ใต้ 

เยาวชน , ประชาชน
ต าบลกันตังใต้ 

150,000 
  

150,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีสุขภาพท่ีดี 

เยาวชน, 
ประชาชนเล่น
กีฬาห่างไกล
ยาเสพติด 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๐๙ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ส่งเสริมทีมกีฬาของ 
อบต.ไปท าการ
แข่งขันภายนอก 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงและ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อบต. 

เยาวชน ประชาชน 
ต าบลกันตังใต้ 

200,000 

  

200,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

300,000 

 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพท่ีดี 

ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง อบต. 
ด้วยกันมากขึ้น 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 อุดหนุน
คณะกรรมการ
มัสยิดตามโครงการ
จ้างเหมาครูสอน
ศาสนาอิสลามและ
จริยธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของศาสนา
และน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

เด็กและเยาวชน 100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

ร้อยละของ
งบประมาณใน
การอุดหนุน

ศูนย์ฯ 

เด็กและเยาวชนน า
หลักค าสอนไป
ปฏิบัติเป็นเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๐ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมการดูแล
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 

- เพื่อให้ความรู้ด้าน
การดูแลสุขภาพให้แก่
ผู้สูงอายุสามารถ
น าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได ้
- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
สานสัมพันธ์กับผู้น า
ชุมชน สร้างความ
ประทับใจและ
ความรู้สึกท่ีดีให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

- ผู้สูงอายุในต าบล
กันตังใต้  

 

150,000 
 

150,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 - ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
ร้อยละ ๕๐ 

 

กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพและ
สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน
ให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองได ้

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๙๙ 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ า
กัดเซาะตลิ่งพัง หมู่
ที่ 1 , 4 , 5 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินและ
อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

สร้างเขื่อนกั้นน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งพัง หมู่ที่ 1,4,5 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลประโยชน ์

สามารถป้องกัน
การพังทลายของ
ตลิ่ง 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างศาลาริม
ทาง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 

ก่อสร้างศาลาริมทาง - - 100,000 - - ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างพนังกั้นดิน
และท่อเหลี่ยม 
คสล.ระบายน้ า 

เพื่อสร้างพนังรักษา
และป้องกันดิน
ชายฝั่ง 

ก่อสร้างผนังกั้นดินและ 
ท่อเหลี่ยมคสล.ระบายน้ า 

- 600,000 - - - ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

มีพนังกั้นดินรักษา
และป้องกันดิน
ชายฝั่งพัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๒ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์รักษ์พ้ืนท่ี 
สีเขียว 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ สวย
หย่อมพื้นท่ีริมตล่ิง  
เขตป่าชุมชน โรงเรียน 
สถานท่ีราชการ  
ถนนในเขตชุมชนให้ 
สวยงาม 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
พื้นที่ต าบลกันตังใต ้
-สร้างสวนสุขภาพหรือ
สวนหย่อม 

100,000 - - - - จ านวนกิจกรรมที่มี
การจัดการด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มีสถานท่ีท่ีสวยงาม
ในเขตพื้นท่ีต าบล
กันตังใต้ 

กองช่าง 

5 ขุดคูรองรับน้ าเสีย
ในชุมชน 

เพื่อบ าบัดระบบน้ าเสีย
ของชุมชน 

ขุดคูรองรับน้ าเสีย - - 50,000 - - ประชาชน 
ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ได้รับการแก้ไข 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างบ่อบ าบัด
น้ าเสียภายในต าบล 

เพื่อมีแหลไ่งบ าบัดน้ า
เสียจากโรงงาน 

บ่อบ าบัดน้ าเสียแบบ
มาตรฐาน 

- - 100,000 

 

- - จ านวนแหล่ง
อุตสาหกรรมที่มี
การบ าบัดน้ าเสีย 

 

บ าบัดน้ าเสียได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๓ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ความร่วมมือแก้ไข
ปัญหาขยะระหว่าง 
อบต.กันตังใต้กับ
เทศบาลเมืองกันตัง 

เพื่อร่วมแก้ปัญหา
และรักษาความ
สะอาดทิ้งขยะถูกวิธ ี

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูล
ฝอย 

200,000 - - - - ประชาชนท่ีได้รับ
ผลประโยชน ์

การแก้ปัญหา
ขยะและรักษา
ความสะอาดมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

8 จัดซื้อถังขยะ เพื่อให้มีที่ท้ิงขยะ
สามารถรองรับขยะ
ได้อย่างเต็มที ่

 

จัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด 
จ านวน 500 ใบ ๆ ละ 
1,000 บาท 

100,000 - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการเก็บก าจัด
ขยะมูลฝอย 

สามารถลด
ปริมาณขยะและ
ลดมลภาวะใน
เขตชุมชน 

กองช่าง 

9 คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาขยะ
มูลฝอย 

 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัด
แยกขยะ 

- 50,000 - - - ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

สามารถลด
ปริมาณขยะและ
ลดมลภาวะใน
เขตชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์พันธุ์สัตว์
น้ าจืดและน้ าเค็ม
ชายฝั่ง 

 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์
น้ าจืดและน้ าเค็ม
ชายฝั่ง 

สัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม
ชายฝั่งต าบลกันตังใต ้

10,000 10,000 - - - จ านวนกิจกรรมที่มี
การจัดการด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

สัตว์น้ าจืดและ
น้ าเค็มชายฝั่ง
ได้รับการ
อนุรักษ์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 บูรณาการรักษา
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างหน่วยงาน
รัฐและองค์กร
อื่นๆ 

 

เพื่อได้บูรณาการ
รักษาสิ่งแวดล้อมไป
ในทิศทางเดียวกัน 

อบต. ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ 

10,000 10,000 - - - จ านวนกิจกรรมที่มี
การจัดการด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมใน
ต าบลกันตังใต้
มีคุณภาพดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๕ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนในการ
ประกวด “ชุมชน
น่าอยู่ หมู่บ้าน
สะอาด” 

 

เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการ
ประกวดฯ 

 

10,000 10,000 - - - ร้อยละของ
งบประมาณที่
สนับสนุน 

สร้าง
จิตส านึก
ให้กับชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ป่าชาย
เลน 

เพื่ออนุรักษ์ป่าชาย
เลน 

ปลูกป่าชายเลนเพื่อเพ่ิม
พื้นที่สีเขียว 

10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวนกิจกรรมที่มี
การจัดการด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

มีพื้นที่ของ
ป่าชายเลน
เพิ่มข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  

-เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
และการอนุรักษ์พันธ์
พืชท้องถิ่น 
-จัดหาพันธุ์พืชเพื่อใช้
ในการขยายพันธ์ุ 

-จัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและ
การอนุรักษ์พันธุ์พืช
ท้องถิ่น 
-ปลูกในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

30,000 5,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งท่ีมีการ
จัดเก็บข้อมูลการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช 

พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นมีการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาสาย
พันธุ ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๗ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่และมีความยั่งยืน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.4 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอกันตัง          
จังหวัดตรัง 

1. เพื่อให้การจัดงานพะ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยสมพระเกียรติ     
2. เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความ
จงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  3. 
เพื่อเป็นการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์จักรีให้คง
อยู่อย่างมั่นคงสถาพร
สืบไป  

 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอกันตังตามโครงการจัด
งานพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล        

อดุลยเดช อ าเภอกันตัง          
จังหวัดตรัง 

50,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. ท าให้การจัด
งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสม
พระเกียรติ      
2. ท าให้
ข้าราชการทุกหมู่
เหล่า ภาคเอกชน 
และประชาชนใน
เขตพื้นท่ีได้มี
โอกาสร่วมงานพิธี
อย่างทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๑๘ 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๙๙ 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตรัง : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 
7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต าบลกันตังใต ้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 

 1 แห่ง 

10,000 
 

10,000 
  

- 
 

200,000 
 

200,000 
 

ศูนย์เรียนรู้ 
จ านวน 1 แห่ง 

ท าให้เกิดแหล่ง
เรียนรูข้ึนภายใน
ต าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัว ปลอด
สารพิษ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 

ประชาชนในเขตพื้นที ่
ต าบลกันตังใต้ 

10,000 
 

10,000 
  

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนรายได้ที่
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีราย
ได้แก่การครอง
ชีพและอยู่ดีมีสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๔๐ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้มีโอกาสเข้าถึงการ
บริการของภาครัฐ 
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีรายได้ สร้างอาชีพ
ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
 

- คนพิการในต าบลกันตัง
ใต้  

  

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้
ร้อยละ ๕๐ 

 

-กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ 
สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้ 
- กลุ่มเป้าหมาย
มีอาชีพและมี
รายได้ให้กับ
ตนเองและ
ครอบครัว 
  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต ้   หน้า ๑๓๖ 
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