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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้จัดท า  
“รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562” ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ที่จัดท าข้ึนนี้  
เป็นการติดตามและประเมินผลในปี พ.ศ.256 2 ซึ่งการติดตามและประเมินผลจะช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้สามารถประเมินตนเองได้ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาการด าเนินงานครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด  
รวมไปถึงจ านวนโครงการ  และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการทั้งหมดด้วย  “รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 2”  
เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบลกันตังใต้ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง     ฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   ด้านการบริหารจัดการ   และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์   เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการ
วางแผนมีความส าคัญ 5 ประการคือ  

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน  
5)  ท าให้เกิดความแจ้งชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติ  ที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้   ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข ขยาย
ขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost-effective) ด าเนินงาน
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ด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ  และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว
ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้น   จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่
จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด   บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัย
พนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบาง
โครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือ
จะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด   ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  
แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการ  ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้  ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า  มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) ที่สามารถน าไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 (ระหว่างเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 
2561 ถึง  กันยายน พ.ศ. 256 2) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 256 2) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน  

ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุท ธศาสตร์และ
แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อ
การจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุม
ถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process)  
การประเมินผลนโยบาย ( policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย ( policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผล  
ก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท า
หรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ   
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 

1.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น  และการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม  
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมี
การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการ
ใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทร วงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ข้อ 4  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม 
หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหา ดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 25 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมาก

2.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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ที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ 
งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น  รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม  รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น   
ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง  และมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

1)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
4)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม  (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได ้  

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3    
คณะกรรมการติดตามแล ะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (2)   

ขั้นตอนที่ 4    
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      ต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายใน  สิบห้าวัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3)      

ขั้นตอนที่ 5    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้อง  
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ  
ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

        
              ประกาศผลการติ ดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน การ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

(1)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ความสอดคล้อง (relevance) 

 มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน 

(3)  ความพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้าน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(4)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
 
 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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1)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน

มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
4)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าร้าย  สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในหมู่บ้านลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(6) ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านหรือไม่   
(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน หมู่บ้าน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
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(8)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

5.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับหมู่บ้านและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และเขต อปท.
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง กฎหมาย สังคม  สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

(2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเครา ะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน ( scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

5.3  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 –2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
5.4  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

5.5  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์ประกอบ 4 ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (2)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  ( 3)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
 เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 
 

6.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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6.2  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนการ

ด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/

ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (2)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  คือ 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกันตังใต้ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์   และประเด็นการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมไปถึงแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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1)  ท า ให้ทราบ ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อย
เพียงใด 

2)  ทราบจุดส าคัญท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

5)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( strengths) และจุดอ่อน ( weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนทราบผลของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์ มากหรือ
น้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างข วางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคม  ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิ ทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน  สมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก   ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย 

 

8.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนที ่2 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พัน ธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  

การจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียด ดังนี้  

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

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  
คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ      
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ       
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ   เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2555   ณ โรงแรมเชอราตัน  พัทยา เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  2557  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ 28
ประเด็นหลัก  56 แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา  อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2555 ณ ห้องประชุม  501 ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country 
Strategy) ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก  79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
2)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 

20 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย   

5 ประเด็นหลัก 11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี้ 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

5.  นโยบายของรัฐบาล   
5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกพรรคแยกฝุายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า  “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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5.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
1)  การแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน  
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ  อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 
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2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง  จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ 18  มิถุนายน 2557  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการ
กระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
2.3)   ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

2.4)   ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์ที่  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ น ามาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อโยงสู่แผนพัฒนาภาค ซึ่ง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพของห่วงโซ่คุณค่า    เพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2. ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่
พ้ืนที่เชื่อมโยง รวมทั้ง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
  3. วางระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ ให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ าของภาค ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง 
พัทลุง สางขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสงขลา 
7. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน้นการรักษาความมี
มนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
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๏ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์ 
“การท่องเที่ยงทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเข้มแข็งของภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาด

ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่

อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน  
3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้สูงขึ้น น าไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษา

ความ เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
เป้าประสงค์รวม (Objectives)  

1. มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูงทั้งด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตร  เพ่ือสร้าง
รายได ้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและภาคเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน   
4. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือคงความอุดมสมบูรณ์อย่าง

ยั่งยืน  
5. มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงความเป็นอัตลักษณ์แห่งอันดามัน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน   
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  กรอบและทิศทางในการพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือสนับสนุนเปูาหมาย “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาค
เกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน ” ในระยะ 4 ปี ข้างหน้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
เพ่ือต่อยอดและเพ่ิมศักยภาพการ  พัฒนาจากฐานการพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะที่ 1 (2553- 2556) 
และระยะท่ี 2 (2557-2560) โดยในระยะที่ 3 นี้ มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในมิติด้านการพัฒนาให้ประสานสอดคล้อง 
และเกิดบูรณาการทุกภาค  ส่วนในรูปแบบประชารัฐ และเกิดความสมดุลทั้งด้านความมั่นคงโดยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพิ่มมาตรฐาน  ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือกเพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านพลังงาน 
และสร้างความมั่งค่ัง  โดยการเพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะภาคการเกษตร  (การเพาะปลูก การปุาไม้ การประมง และปศุสัตว์) และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจาย  รายได้ กระจายความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลัก
ของกลุ่ม คือ ปาล์มน้ ามัน  และยางพารา โดยการก าหนดกรอบของยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ รวมทั้งการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานรองรับการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน 
ดังนี้ 
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1.พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน  เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างรายได้  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้  สอดรับกับอัตลักษณ์ เชื่อมโยงวิธีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยค านึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ  ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ( Carrying Capacity) เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้นในเชิง
ปริมาณ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาท  ส าคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และมีความเป็น
เจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความ  มั่นคงและปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของทั้ง
นักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  

2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพ  ใน
พ้ืนที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร      เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร  และน านวัตกรรมมาต่อยอดด้านการแปรรูปและเพ่ิมผลผลิต      โดยเน้นที่พืช
เศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด ได้แก่  ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และเพ่ิมมูลค่าผลิตทางด้านการประมง และปศุสัตว์และ
ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือสร้างรายได้  ให้เกษตรกร และเพ่ิมกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามันเพ่ือสร้างฐานการเป็นครัวของโลก    และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการ
อุตสาหกรรมอาหารและ แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างฐานความ   เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ  

3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  การพัฒนา
บุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตรนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก ในปัจจุบันพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ ท่องเที่ยว 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก  
2. การเพ่ิมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตร

ต่อ สิ่งแวดล้อม  
3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี  

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
ตารางแสดงตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย (KPI) 

ตัวชี้วัด 
เปูาหมายปี 2561 - 2564 

2561 2562 2563 2564 
อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ร้อยละ 

1.5 
ร้อยละ   2 ร้อยละ 2.5 ร้อยละ   3 

อัตราการเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 13 ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 14 

อัตราการเพ่ิมข้ึนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ   2 
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แนวทางการพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างย่ังยืน  
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้

เพียงพอและเหมาะสม  
กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม   ให้ได้

มาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ 1.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  
กลยุทธ์ 1.4 บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว ์ที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
  กลยุทธ์ 2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  และ
ลดต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร  
  กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  
  กลยุทธ์ 2.3 การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด  
  กลยุทธ์ 2.4 การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน  
  กลยุทธ์ 3.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  
  กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
  กลยุทธ์ 3.3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
8. กรอบแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561 - 2565 
 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561 - 2565 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่ต้องบรรลุ อย่างชัดเจน
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ
การรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็น   องค์รวม โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง  
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1.มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความม่ังคั่ง 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2.พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

มี คุณภาพ  
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
4.ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน  
5.เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
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เป้าประสงค์รวม  
1.เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างม ีคุณภาพ  
3.ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัดตรัง (Strategic issues) 

1.สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและย่ังยืน 
2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
3.เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน อย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และ

มีความย่ังยืน 
 

9. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564)  
“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ สืบสานภูมิ

ปัญญา สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564)  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงออนุรักษ์ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งแสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 

10.  THAILAND  4.0 
               ประเทศไทย  4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่   Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ  “ท ามาก ได้น้อย ” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก ” นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน  3  มิติส าคัญ  คือ  
             1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
             2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ 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  เป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
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             2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
             3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
             4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปูาหมาย 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) 

  11.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 

 11.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิด สรุปสภาพปัญหา/ความต้องการของ

ประชาชนในต าบลกันตังใต้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ ได้
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลกันตังใต้เป็นต าบลที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

 

 

 

 

 11.2 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรภาครัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่พ่ีน้องประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซมถนน เส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกและ
ปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม
และตามความจ าเป็น เช่น ปรับปรุงถนน  บุกเบิกถนน  เป็นต้น 
 2. จัดให้มีการก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษา ปรับปรุงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปาเพ่ือ 
การอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  เช่น  ปรับปรุงน้ าอุปโภคให้สะอาด  ขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 3. ปรับปรุงคูระบายน้ า บุกเบิกคูระบายน้ า ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  
 4. ปรับปรุงท่อระบายน้ าเป็นบล็อกระบายน้ า  

 

“เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ” 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 24 - 

 5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ี
น้องประชาชน เช่น ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งไฟสาธารณะ(เพ่ิมเติม) เป็นต้น 
2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อยู่ดีกินดีและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พี่น้องประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ สามารถดูแลคน 
ในครอบครัวและมีรายได้เสริม เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
กันตังใต้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ทรัพยากรและความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจ าหน่าย  
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้ให้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนในท้องถิ่น 
 5. จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ต าบล ( OTOP) 
 6. ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน 
 7. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/การพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 8. ส่งเสริมมุ่งเน้นการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพื่อยกระดับความรู้ ฝีมือและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม 
การผลิตภัณฑ์และจ าหน่าย 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  
 10. จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพเพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพท่ีดีขึ้น  
 
3. นโยบายการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ พัฒนาที่ปุาชุมชนที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ 
ปุาชายเลน ซึ่งสามารถรองรับการศึกษาและท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวระบบเชิงนิเวศให้มีความสะดวกและปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวระบบเชิง
นิเวศน์ 
 3 . ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ตลอดจนพัฒนาปุาชุมชนบ้าน
แตะหร าและเกาะเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 พัฒนาศักยภาพของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยการสนับสนุนส่งเสริม
ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญหาเป็นทุนไว้สร้างงาน 
สร้างรายได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และด้านสาธารณสุขตลอดจนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้พ่ีน้องประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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 4.1 การพัฒนาด้านสังคม 
  1. พัฒนาศักยภาพในแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อ
การพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
กันตังใต้ให้ดีขึ้น 
  2. ส่งเสริมการจัดท าแผนแม่บทชุมชนและแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มของสังคม  
องค์กรชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งจัดสวัสดิการที่จ าเป็นพื้นฐาน
ส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้าง
สังคมอยู่ดีมีสุข 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคล้องกับทิศทางการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมและสร้าง
สังคมอยู่ดีมีสุข 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านจัดสวัสดิการสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี สภาเด็กและเยาวชน 
กรรมการหมู่บ้าน สวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
 4.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเต็มตามศักยภาพให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา 
ในระดับข้ันพื้นฐานต่อไป 
  2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานและมีความปลอดภัย เด็ก ๆ ในศูนย์ฯมีสุขภาวะที่
ดีตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
  3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน  
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั้งในระบบและ
นอกระบบห้องเรียน 
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  6. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT) เพ่ือเชื่อมต่อกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ และสังคมโลกภายนอก 
  7. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางศาสนา   
การสอนจริยธรรมทางศาสนา  เป็นต้น 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ  วันสงกรานต์  เป็นต้น  
  3. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  หนังตะลุง  มโนราห์  รองแง็ง ฯลฯ เป็นต้น  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว  อีกท้ังส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบยั่งยืนสืบไป 
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 4.4 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  1. ส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีการออกก าลังกายเพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  โดยการจัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
ให้เด็ก เยาวชนและพ่ีน้องประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกลังกายและการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน  
  5. อุดหนุนศูนย์กีฬาต าบล หมู่บ้าน และส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาทั้งกีฬาภายนอกและกีฬา
ภายนอกที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดการแข่งขัน 
 4.5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  1. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผ่าน 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  2. พัฒนาและด าเนินการในการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  
  4. เฝูาระวังติดตาม สังเกตการณ์และแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนมาตรการปูองกันโรคติดต่อทุกชนิดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
  5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่ายบริการสาธารณสุข  อปพร. อสม.  
มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ปุวยได้อย่างทันท่วงที 
5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  มีนโยบายในการฟื้นฟูสภาพและการปูองกันการเสื่อมโทรมหรือสูญ
สิ้นของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  1. รณรงค์ให้พ่ีน้องประชาชนมีจิตส านึกและเล็งเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สวยงาม 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้สองข้างถนนให้มีความเขียวขจีเพื่อสร้าง 
ความร่มรื่นและสวยงาม 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกปุาชายเลน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
อันน าไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางรูปแบบ 3R ดังนี้ 
   Reduce   คือ  การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นลง 
   Reuse     คือ  การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด  โดยการน าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ า 
   Recycle   คือ  การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ 
6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จะส่งเสริมคนดีและมุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
ซึ่งมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก  จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในทุก ๆ ด้าน ได้แก่  การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตรวจสอบ” 
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 2. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่ง  ในกรณีที่มีเหตุ
จ าเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการหรือวิธีการท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว 
 4. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญก าลังใจให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 5. มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานจ้าง  ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและมีประสบการณ์ในการท างานเพิ่มแนวคิดในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้มากยิ่งขึ้น 
 6. บริหารการคลังอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาวินัยทางการคลังโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 7. ก่อสร้างอาคารส านักงานที่ท าการองค์การบริหารส่วนกันตังใต้หลังใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ราชการใน
การประชุม การบริการประชาชน และรับรองแขกบ้านแขกเมือง 
 8. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
 9. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้พ่ีน้องประชาชนทราบทางเสียงไร้สาย  
 10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคราชการและภาคประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคีช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น 
 11. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน  เช่น  การ
บริการจัดเก็บภาษี  จัดเก็บค่าน้ าประปา  จัดเก็บค่าขยะ  เป็นต้น 
 12. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  
โดยการพัฒนาระบบกลไกการท างานในสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของชุมชนและภาคประชาคม 
 13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดท าแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกันตังใต้ 
 14. ประสานและบูรณาการการท างานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานในภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกันตังและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 15. จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน  
 16. จัดซื้อเรือตรวจการณ์เพ่ือเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
 17. จัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์  
 18. จัดซื้อรถตรวจการณ์  รถกู้ชีพ  กู้ภัย  
 19. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ทั้งด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์และความรู้ความสามารถในการปูองกันสาธารณภัย 
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7. นโยบายด้านการอยู่ดีมีสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  จะส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องประชาชนให้ตระหนักและยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการอยู่ดีมีสุข จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการออมเพ่ือการพ่ึงตนเอง  
 การก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ดังกล่าวได้วางอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนเพื่อให้สามารถด าเนิน
นโยบายจนบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ได้  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กันตังใต้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้อย่างแท้จริง  โดยใช้
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 

  

12. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลด้านเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้
เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่น
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ 5  : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

**************************** 
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ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
2. รายงานผลการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ปีที่  3  2563 ปีที่  4 2564 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

  จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

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

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

4.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 450,000 7 5,690,000 10 10,140,000 5 5,140,000 30 21,420,000 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 22 7,230,000 22 7,630,000 19 3,130,000 16 2,980,000 79 20,970,000 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 32 4,530,000 28 3,530,000 26 3,380,000 24 3,320,000 110 14,760,000 
7. การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุข 3 30,000 4 40,000 3 30,000 3 30,000 13 130,000 

รวม 126 94,848,000 118 65,598,000 105 30,938,000 96 27,628,000 445 219,012,000 

 
 
 

ส่วนที่ 3  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

- 30 - 
 
 2.   ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

  
 

ยุทธศาสตร์ 

 
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ 

 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 
จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 22.38 2 - - - 17 22.10 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1 1.50 - - - - 1 1.30 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

10 14.92 - - 3 37.50 13 16.88 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- - - - 1 12.50 1 1.29 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 28 41.80 - - - - 28 36.36 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 13 19.40 - - 4 50.00 17 22.07 

รวม 67 100 2 100 8 100 77 100 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5,091,000 26.63 1,788,500 11.50 3,302,500 91.98 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 30,000 0.16 28,500 0.18 1,500 0.04 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 2,337,778 12.23 2,330,805.10 14.98 6,972.90 0.19 
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 0.05 - - 10,000 0.28 
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 9,653,270 50.50 9,508,834 61.13 144,436 4.02 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1,993,720 10.43 1,898,691.80 12.21 125,028.20 3.49 

รวมทั้งสิ้น 19,115,768 100 15,555,331 100 3,590,437 100 
 

 
สรุป  โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ทั้งหมดจ านวน  118  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  67  โครงการ   เบิกจ่าย  67  โครงการ  

หรือคิดเป็นร้อยละ  56.78  ของโครงการทั้งหมด 
 
 
 


