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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เป็นการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการของของชุมชน เพื่อให้การดําเนินการตามกลยุทธ์/แนวทางพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของ
ตําบลกันตังใต้จึงเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีส่วนในการนําไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณต่อไป 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรือชมุชนหรือตาํบล 
(1) ทีต่ั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้เป็น 1 ในจํานวน 13 ตําบลของอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  ต้ังอยู่

ทางทิศใต้ของอําเภอกันตัง ห่างจากอําเภอกันตังประมาณ  2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 25.067  ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ  15,666.875  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อเทศบาลเมืองกันตัง  และตําบลบางเป้า  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ําตรัง บริเวณพิกัด N J 560182 ไปทางทิศตะวันออก จดหลักเขตที่ 11 บริเวณพิกัด 
N J 564180 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จดหลักเขตที่ 10 บริเวณพิกัด N J 568181 ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้  จดหลักเขตที่ 9 บริเวณพิกัด N J 573175 สิ้นสุดที่หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด N J 
585171 รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อตําบลบางเป้าและตําบลวังวน อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากหลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด N J 585171 ไปทางทิศใต้ตามสันควนไปถึงสันควนจุปะ  บริเวณพิกัด  
N J 587151 ไปตามสันควนถึงห้วยค้อ  บริเวณพิกัด N J 583142 ไปทางทิศใต้ ตามก่ึงกลางห้วยค้อ ถึง
บริเวณพิกัด N J 600106 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามก่ึงกลางห้วยค้อ ถึงกึ่งกลางคลองบางแรด  
บริเวณพิกัด N J 597109 ไปทางทิศใต้ตามก่ึงกลางคลองบางแรดถึงบริเวณพิกัด N J 595101 ไปทางทิศ
ตะวันออก ตามก่ึงกลางคลองบางแรด ถึงบริเวณพิกัด N J 599101 ไปทางทิศใต้ตามก่ึงกลางคลองบางแรด  
สิ้นสุดที่ปากคลองบางแรด บริเวณก่ึงกลางแม่น้ําปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 615071   รวมระยะทางทิศ
ตะวันออกประมาณ 1.4 กิโลเมตร 

 ทิศใต้  ติดต่อตําบลบ้าหวี อําเภอหาดสําราญ จังหวัดตรัง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากคลองบาง
แรดกึ่งกลางแม่น้ําปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 615071 ไปตามก่ึงกลางแม่น้ําปะเหลียนไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ สิ้นสุดที่ปากแม่น้ําปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 550030  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  
8 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อตําบลนาเกลือ ตําบลบางสัก ตําบลบ่อน้ําร้อน อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งแม่น้ําปะเหลียน บริเวณพิกัด N J 550030 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ําตรัง 
บริเวณพิกัด N J 543110 ไปตามก่ึงกลางแม่น้ําตรัง บริเวณพิกัด N J 538148 ไปทางทิศตะวันออกตาม
ก่ึงกลางแม่น้ําตรัง บริเวณพิกัด N J 546148 ไปทางทิศเหนือ ตามก่ึงกลางแม่น้ําตรัง สิ้นสุดบริเวณพิกัด N J 
560182 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 17 กิโลเมตร 
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แผนทีต่ําบลกนัตังใต ้

(2)  ประวตัิความเปน็มา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาตําบล  เหตุที่มี
การจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นมาใหม่นั้น  เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจาย
อํานาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น  จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตําบล” ที่มีอยู่แต่
เดิมเสียใหม่  และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  
โดย “สภาตําบลกันตังใต้”  ได้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2539 ลําดับที่ 745  (ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113   
ตอนพิเศษ  (2)  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539)  องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ต้ังอยู่เลขที่  13/1  หมู่ที่ 3  ตําบล
กันตังใต้  อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ทั้งตําบล  ทางตอนเหนือมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ด้านตะวันออกมีป่าควนจุปะซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ตอนใต้มีป่าคลองแตะหรําและป่าชายเลนเกาะเหลาตํา  มี
แหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญสามารถนํามาใช้เพื่อการเกษตรได้คือคลองย่าตีและห้วยตาแก้วซึ่งไหลผ่านทางตอน
เหนือของตําบล  คลองเกาะเคี่ยมไหลผ่านตอนใต้และตอนกลางมีห้วยวังพรูไหลผ่าน  มีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ  
คือ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
  1) ฤดูกาลจังหวัดตรังต้ังอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด
ปกคลุมประเทศไทย ทําให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุก 
เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สําหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย 
ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งต้ัง 
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อยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จงัหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 
1.1 ฤดูฝน เริม่ต้นต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝน

ตกอย่างสม่ําเสมอ และฤดฝูนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 
   1.2 ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
จากแถบเส้นศนูย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 
  2) ลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจําเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คอื 
   2.1 ลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
   2.2 ลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  

1.3  ลักษณะดิน 
ตําบลกันตังใต้ลักษณะกลุ่มดินเป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดินชั้นล่าง

เป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีสีเทาและพบจุดประสีน้ําตาล 
สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใต้ช้ันลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวก
ตะกอนลําน้ําทับอยู่บนชั้นหินผุ  พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินต้ืน มีการระบายน้ําค่อนข้างเร็วถึงเร็ว 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ส่วนมากจะมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดด่าง
ประมาณ 4.5 – 5.5 ปัญหาสําคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เป็นดินต้ืน ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า 
บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราบ ปัจจุบันมีการปลูกยางพารา โดยการยกร่องหรือทําทางระบายน้ําเพื่อ
ป้องกันน้ําแช่ขังในช่วงฤดูฝน บางแห่งใช้ทํานาหรือทิ้งไว้เป็นที่ว่างเปล่า 

1.4  ลักษณะของแหลง่น้าํ 
  พ้ืนที่ตําบลกันตังใต้ทางด้านตะวันตกติดต่อกับแม่น้ําตรังไปจนถึงบริเวณปากน้ํา มีเกาะขนาดใหญ่
กลางแม่น้ํา 2 เกาะ ได้แก่ เกาะค้อ กับเกาะแลน ส่วนเกาะอื่น ๆ อยู่ชิดชายฝั่ง มีเพียงลําคลองคั่น ในช่วงร้อยปีที่
ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่พอสมควร 
 ตรงหมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ มีคลองกันตังใต้แยกพื้นที่ฟากตะวันตก ซึ่งเป็นป่าจากให้เป็นเกาะ ในแผน
ที่กรมแผนที่ทหารสํารวจ พ.ศ.2452 เขียนชื่อเกาะนี้ว่า เกาะตูลลันตัง บนเกาะเคยมีบ้านคนอยู่ริมคลอง คลองนี้
เคยใช้เป็นเส้นทางไปตลาดกันตังของคนในหมู่บ้านท่าเรือ เลิกไปเมื่อมีรถไปทางถนนสะดวกกว่า ลําคลองก็แคบ
ลงเพราะจากงอกรุกล้ําออกมาเรื่อย ๆ ชาวบ้านเรียกว่า จากเดิน ทางด้านเหนือสุดของตําบล ก่อนถึงปากคลอง
ไม่มาก มีบางเล็ก ๆ ผ่านสะพานน้ําผึ้งไปลงคลองกันตังใต้ ปัจจุบันคลองกันตังใต้กลายเป็นคลองปิด เพราะตรง
ปากคลองด้านเหนือทางฝั่งเทศบาลเป็นที่ต้ังโรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง ทางโรงงานได้ปรับพ้ืนที่จนลําคลองตื้น
เขินและปิดทางน้ําไปในที่สุด 
 ส่วนที่เลยปากคลองทางทิศใต้ลงไป ในเขตหมู่ที่ 2 มีโรงงานปลาป่นต้ังอยู่ริมน้ําและมีเกาะเล็ก ๆ 
อยู่ตรงปากคลอง การเกิดของเกาะนี้มีมา 2 กระแส (นายสมควร บุญเวช อดีต ส.อบต.กันตังใต้ เล่าว่าโรงงานได้
ขุดลอกร่องน้ําเพื่อให้เรือใหญ่เข้าถึงท่าเรือของโรงงานได้สะดวก ขุดแล้วพ่นทรายไปกองไว้ริมร่องน้ํา นานวันเข้า
ต้นไม้งอกขึ้นจนกลายเป็นเกาะเล็ก ๆ ส่วนนายประมวล แซ่เบ๊ ชาวประมงจากหมู่บ้านนาเกลือ เล่าว่าแต่เดิมตรง
นี้เป็นหาดกลางน้ํา ต่อมาต้นไม้งอกขึ้นจนเต็มพ้ืนที่) 
 ถัดลงไปตรงเกือบสุดปลายเกาะค้อ มีแนวหินใต้น้ําอยู่กลางคลอง ชาวบ้านเรียก หินลูกช้าง เห็นได้
ชัดเจนเมื่อน้ําลง แต่เมื่อน้ําขึ้นเต็มที่น้ําจะท่วมจนมองไม่เห็น หน่วยงานของกรมเจ้าท่าได้ทําเสาหลักเป็น
เครื่องหมายให้สังเกตได้ 
 ต่อไปในเขตหมู่ที่ 3 บ้านจุปะ  ตรงที่ต้ังสถานีวนวัฒนวิจัยกันตัง มีเกาะ 2 เกาะ เกาะด้านในมี
ขนาดใหญ่ ช่ือเกาะโต๊ะหร้า ด้านนอกเล็ก ทั้งสองเกาะเป็นป่าชายเลน มีไม้ประเภทโกงกาง ลําพู ปีปี ฯลฯ (นาย
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สมควรสันนิษฐานว่า เดิมจะเป็นเกาะเดียวกัน แต่ถูกน้ําเซาะจนปลายแหลมถูกแยกเป็นเกาะเล็ก ๆ ขึ้นมาอีก
เกาะหนึ่ง เรียกเกาะโต๊ะหร้าเหมือนกัน ส่วนนายประมวล บอกว่าเกาะเล็กช่ือเกาะลูกไม้ ระหว่างเกาะทั้งสองเป็น
แหล่งหอยปะขนาดใหญ่เมื่อน้ําลงจะเห็นเป็นหาดกว้าง) 
 ถัดจากหมู่ที่ 3 คั่นด้วยคลองแตะหรําไปจนถึงปากน้ําเป็นหมู่ที่ 5 ช่ือบ้านแตะหรํา และบ้านบาง
แรด มีคลองบางแรดกั้นเขตแดนกับตําบลวังวน  คลองแตะหรําเป็นคลองสายยาวที่สุดของตําบลกันตังใต้ ปาก
คลองอยู่ทางทิศใต้เกือบถึงปากน้ําตรัง ต่อจากปากคลองเป็นป่าชายเลน เมื่อน้ําลงจะเห็นเป็นผืนแผ่นดินกว้าง
ใหญ่ต่อมาจากแนวป่า บริเวณนี้เรียกช่ือว่าหาดใหญ่ เป็นแหล่งที่ชาวบ้านออกมาทํามาหากินจับสัตว์น้ําด้วย
เครื่องมือขนาดเล็ก และเป็นแหล่งที่มีหอยแครงมาก 
 ทางฟากตะวันตกของคลองแตะหรําเป็นพื้นที่หมู่ที่ 4 คือ บ้านเกาะกลางน้ํา ยังมีเกาะขนานไปกับ
ชุมชน 2 เกาะ เกาะด้านในชาวบ้านเรียกช่ือเกาะหน้าบ้าน แต่ในแผนที่กรมแผนที่ทหารเรียกเกาะลูกไม้ พ้ืนน้ํา
ระหว่างบ้านเกาะเคี่ยมกับเกาะหน้าบ้านชื่อว่าคลองเกาะเคี่ยม ส่วนเกาะเล็ก ๆ ด้านนอกเรียกช่ือเกาะกา  ช่อง
ระหว่างเกาะหน้าบ้านกับเกาะกาค่อย ๆ ต้ืนเขินเข้ามาเรื่อย ๆ จนเรือผ่านไม่ได้ 
 การใช้ประโยชน์จากแม่น้ํา เดิมใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและแหล่งทํามาหาหากิน ตลอดแนวคลอง
ต้ังแต่เกาะค้อลงไปถึงเกาะเคี่ยมเป็นแหล่งที่มีหอยปะปนอยู่หนาแน่น รวมทั้งปู ปลา ที่เคยมีอยู่ในคลองหาได้ 
ง่าย ๆ ปัจจุบันเกือบจะไม่เหลือเลย  
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้
 ทรัพยากรป่าไม้ที่สําคัญๆ ของตําบลกันตังใต้เป็นป่าพรุ  ป่าชายเลน พันธ์ุไม้ที่มีอยู่ในป่าชายเลนได้ แก่ 
แสม ปีปี โกงกาง หรือพังงา ประสัก ลําพู ลําแพน ถั่วดํา ถั่วขาว รังกะแท้โปรง ตะบูน ฝาด ตีนเป็ดทะเล ตาตุ่ม หงอนไก่
ทะเล หรือดุหุน หลุมพอทะเล เหงือกปลาหมอ จาก แป้ง ปรงหนู ปรงทะเล หรือปิไห เป็นต้น  
2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง 
 จํานวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของตําบลกันตังใต้มีทัง้หมด 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้เต็มพ้ืนที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน กํานนั/ผู้ใหญบ่า้น สารวัตร/ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านท่าเรอื นางสุภา  กันตังกุล นายพร   สุวรรณวัฒน ์

นางนาตยา  ชาตรีกุล 
2 บ้านควนมอง นายสวาท  กาลมุล นางกุหลาบ  นาโค 

นายอํานวย  เสยีงเลิศ 
นายสุวรรณ  สุเร็น 

3 บ้านจุปะ นายขจรศักดิ์   สุวรณวัฒน ์ นายสมพงษ์  ทองหย ู
นายอภิสิทธิ์  บญุเจรญิ 
นางอมิดะ  ประสิทธิ์ 

4 บ้านเกาะเคี่ยม นายทวีศักดิ์  เกาะสมัน นายกัณฏ์เอนก  หาบหา 
นายจํานง  ขุนสมุทร 
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หมู่ที ่ หมู่บ้าน กํานนั/ผู้ใหญบ่า้น สารวัตร/ผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านแตะหรํา นางเย็นจติร์  แซ่เลี้ยว 

(กํานันตําบลกันตังใต้) 
นายสําราญ  ยอดเมืองนาย (สารวัตร) 
นายนาเสตร์  หวอตะเห (สารวัตร) 
นายเจษฎา  เมง่เอียด 
นางปราณยี์ อันดลเหล็าะ 
นายกู้เกียรติ  เกาะสมัน 

6 บ้านกันตังใต ้ นางจิระวรรณ  จิตรแกว้ นายนิรัตน์  หนหูาญ 
นายธวัช  จ่าวิสูตร 
นางสุมาลี  นายโท 

2.2 การเลือกตั้ง 
 เขตตําบลกันตังใต้มีจํานวนเขตเลือกต้ังทั้งหมด 6 เขตเลือกต้ัง ซึ่งผลสรุปการใช้สิทธิลงคะเนน
เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2556 มีจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังดังนี้1    

ประเภทการ
เลือกต้ัง 

เขต
เลือก 
ต้ังที่ 

จํานวนผู้
มีสิทธิ
เลือกต้ัง
ในบัญชี
รายชื่อ 

จํานวนผู้
มีสิทธิ
เลือกต้ัง
ที่มา

แสดงตน
ขอรับ
บัตรฯ 

ร้อยละ จํานวน
บัตรดี ร้อยละ 

จํานวน
บัตร 

ไม่ประสงค์
ลงคะแนน

ร้อยละ จํานวน
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 

 

 

3. ประชากร 

                                                            
        1 อ้างถึง หนังสือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ที่ ตง 72031/1049  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2556  เรื่อง รายงานผลการรวม
คะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
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3.1  ข้อมูลเกี่ยวกบัจาํนวนประชากร 
 จํานวนประชากรของตําบลกันตังใต้ มีจํานวนทั้งสิ้น 6,910 คน แยกเปน็ประชากรชาย 3,437 คน 
ประชากรหญิง 3,473 คน จํานวนครัวเรือน มีทั้งหมด 1,964 ครัวเรือน2  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวน 
ครัวเรือน 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี  1 บ้านท่าเรอื 121 168 169 337 

หมู่ท่ี  2 บ้านควนมอง 288 555 559 1,114 
หมู่ท่ี  3 บ้านจปุะ 297 530 565 1,095 
หมู่ท่ี  4 บ้านเกาะเคี่ยม 598 1,139 1,146 2,285 
หมู่ท่ี  5 บ้านแตะหรํา 284 525 512 1,037 
หมู่ท่ี  6 บ้านกันตงัใต ้ 376 520 522 1,042 

รวม 1,964 3,437 3,473 6,910 

- จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลกันตังใต้ พ.ศ. 2557 – 2559 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 
2557 2558 2559 2557 2558 2559 

1 บ้านท่าเรือ 370 357 337 121 121 121 
2 บ้านควนมอง 1,090 1,098 1,114 281 286 288 
3 บ้านจุปะ 1,077 1,079 1,095 289 295 297 
4 บ้านเกาะเคี่ยม 2,286 2,266 2,285 584 596 598 
5 บ้านแตะหรํา 1,073 1,051 1,037 276 282 284 
6 บ้านกันตังใต้ 1,017 1,028 1,042 355 372 376 

รวม 6,913 6,879 6,910 1,906 1,952 1,964 

3.2 ช่วงอายแุละจาํนวนประชากร 
 จํานวนประชากรของตําบลกันตังใต้ แยกตามช่วงอายุ3 ได้ดังนี้ 

ช่วงอายแุละจํานวนประชากร จํานวนประชากร (คน) 
ชาย หญงิ รวม 

เยาวชน (อายุต่าํกว่า 18 ปี) 863 779 1,642 
ประชาชน (อาย ุ18 – 60 ปี) 2,223 2,271 4,494 
ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกวา่ 60 ปี) 429 499 928 

รวม 3,515 3,549 7,064 

 
4. สภาพทางสังคม 

                                                            
        2 อ้างถึง รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตําบล ของสํานักทะเบียนอําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ณ เดือนกันยายน 2559  
        3 อ้างถึง รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตําบล ของสํานักทะเบียนอําเภอกันตัง ณ เดือนกันยายน 2559  ข้อมูลประชากร 7,074 คน 
(รวมประชากรแฝง  จํานวน 154 คน) 
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4.1 การศกึษา 
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จํานวน 4 แห่ง และมศีูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง ดังนี้ 
(1)  โรงเรียนกันตังใต้ ต้ังอยู่หมู่ที่  2  บ้านควนมอง     
(2)  โรงเรียนบ้านจุปะ ต้ังอยู่หมู่ที่  3  บ้านจุปะ 
(3)  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ต้ังอยู่หมู่ที่  4  บ้านเกาะเคี่ยม 
(4)  โรงเรียนบ้านแตะหรํา ต้ังอยู่หมู่ที่  5  บ้านแตะหรํา   
-  ศูนยก์ารเรียนชุมชนตําบลกันตังใต้   ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลกันตังใต้   
-  ศูนยก์ารเรียนรู้  ICT ชุมชนบ้านกันตังใต้ ต้ังอยู่โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 
-  จํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ของตําบล
กันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) ดังนี้ 

โรงเรียน/ศพด. ระดับ จํานวนนกัเรยีน (คน) 
2557 2558 2559 

โรงเรียนบ้านกนัตังใต้  ประถมศึกษา 45 34 26 
โรงเรียนบ้านจปุะ ประถมศึกษา 44 35 37 
โรงเรียนบ้านแตะหรํา ประถมศึกษา 53 46 51 
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ประถมศึกษา 180 192 195 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กันตงัใต้ ก่อนปฐมวยั 55 41 20 

รวมทั้งสิน้ 377 348 329 

4.2 สาธารณสขุ 
- ตําบลกันตังใต้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตัง

ใต้ ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแตะหรํา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม  มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่4  ดังนี้ 

ตําแหน่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลกันตังใต้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านเกาะเคี่ยม 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ว่าง 1 

นักวิชาการสาธารณสุข 1 1 

พยาบาลวิชาชีพ 1 1 

เจ้าพนักงานทัณฑสาธารณสุข 1 1 

พนักงานสุขภาพชุมชน 1 - 

ลูกจ้าง 1 1 

พนักงานรักษาความสะอาด 1 1 

รวม 7 5 

                                                            
        4 ที่มา :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตังใต้และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
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• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จํานวน 130 คน มีนางสิริมา  เกิดชู เป็นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบลกันตังใต้ และนายอภิสิทธ์ิ  เขาพรง เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําตําบลบ้านเกาะเคี่ยม 

• คลินิคเอกชน จํานวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 
• อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100  
• การเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตังใต้และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม   
 สาเหตกุารป่วย/ตายของประชาชนในตําบลกนัตังใต้  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตังใต้ รับผิดชอบหมู่ที่ 2,3,5 สรุปการเจ็บป่วย การระบาด
ของโรคทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่5  ดังนี้ 
  ๑. ข้อมูลโรคติดต่อที่เป็นปัญหาของพื้นที่ ๕ อันดับโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ที่ โรค 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน 
อัตราต่อ
แสน

ประชากร 
โรค จํานวน 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร
โรค จํานวน 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร
1 อุจจาระร่วง 5 235.51 อุจจาระร่วง 2 75.61 อุจจาระร่วง 2 80.45 
2 ตาแดง 3 141.31 ไข้เลือดออก 2 75.61 ตาแดง 0 0 
3 สุกใส 1 47.10 ตาแดง 0 0 ไข้เลือดออก 0 0 
4 ไข้เลือดออก 0 0 สุกใส 0 0 สุกใส 0 0 
5 มือ เท้า ปาก 0 0 มือ เท้า ปาก 0 0 มือ เท้า ปาก 1 40.23 

  

  2. จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ ปี 2557-2559 
 

ที่ โรค 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน

ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง 105 4,945.83 107 4,045.36 110 4,424.78 
2 เบาหวาน 65 3,061.70 67 2,533.06 69 2,775.54 
3 มะเร็ง 2 94.20 1 37.81 1 40.23 
4 หัวใจและหลอดเลือด 2 94.20 2 75.61 2 80.45 
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 โปรแกรมงานระบาดวิทยา รพ.สต.กันตังใต้/ทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกันตังใต้ 
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  3. สาเหตุการตายที่สําคัญ ปี 2557-25596 
 

ที่ สาเหตุการเสียชีวิต 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน 
อัตราต่อ
แสน

ประชากร 
จํานวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร จํานวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 อุบัติเหตุขนส่งทางบก 4 150.21 1 38.11 - - 
2 ภาวะแทรกซ้อนของโรค

ระบบทางเดินหายใจ 
- - 1 38.11 1 40.23 

3 ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ระบบไหลเวียนเลือด 

3 112.65 2 76.22 4 160.90 

4 ชรา 6 225.31 2 76.22 1 40.23 
5 โรคระบบทางเดินปัสสาวะ - - 2 76.22 - - 
6 โรคเกี่ยวกับถุงลม - - - - - - 
7 หลอดเลือดสมอง 1 37.55 - - - - 
8 หัวใจวายเฉียบพลัน - - - - - - 
9 สาเหตุภายนอกที่ ทําให้

เสียชีวิต 
- - - - 2 80.45 

10 มะเร็ง 2 75.10 - - 1 40.23 
 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม รับผิดชอบหมู่ที่ 1,4,6 สรุปการเจ็บป่วย การ
ระบาดของโรคทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่7  ดังนี ้
  ๑. สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

ที่ โรค 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน

ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 อุจจาระร่วง 1 26.61 5 151.33 4 128.36 
2 ตาแดง 6 159.66 3 90.70 3 96.27 
3 ไข้เลือดออก 0 0 4 121 5 160.46 
4 สุกใส 0 0 0 0 1 32 
5 มือ เท้า ปาก 0 0 1 30.20 0 0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 รายงานมรณะบัตร/การสํารวจ : อัตราการตายต่อแสนประชากร 
7 โปรแกรมงานระบาดวิทยา รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม 
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 2. จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ8 
 

ที่ โรค 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน

ประชากร จํานวน อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง 104 2,767.43 160 4,842.61 165 5,295.25 
2 เบาหวาน 87 2,315.06 149 4,509.68 153 4,910.14 
3 มะเร็ง 2 53.22 2 60.5 4 128.36 
4 หัวใจและหลอดเลือด 5 133.05 16 484.26 17 514.52 

  

 3. สาเหตุการตายที่สําคัญ ปี 2557-25599 
 

ที่ โรค 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จํานวน 
อัตราต่อ
แสน

ประชากร 
จํานวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร จํานวน 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง - - - - - - 
2 เบาหวาน - - - - - - 
3 มะเร็ง 1 28.45 2 60.53 4 128.36 
4 หัวใจและหลอดเลือด - - 1 30.26 - - 
5 ฆ่าตัวตาย - - - - - - 
6 โรคผิวหนัง - - - - - - 
7 อุบัติเหตุ - - - - 1 32.09 
8 เย่ือหุ้มสมองอักเสบ - - - - - - 
9 ไม่ทราบสาเหตุการ

เสียชีวิต 
14 398.40 13 393.46 2 64.18 

4.3 อาชญากรรม 
 โดยพ้ืนฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมของคนในตําบลกันตังใต้  เกิดจาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อคนเราหมดที่พ่ึง  ก็หันมาประกอบ
อาชญากรรม  หรือคิดว่าการค้าขายของผิดกฎหมาย  การค้ายาเสพติด  ของหนีภาษี  ฯลฯ สามารถสร้างความ
ร่ํารวยได้ในระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรม  สาเหตุการเกิดอาชญากรรมอาจจะเกิดจากกรณีดังนี้ 
 -    สภาพครอบครัว  มักจะมาจากครอบครัวที่บ้านแตกสาแหรกขาด  พ่อแม่แยกกันไปคนละ
ทางไม่มีเวลาอบรมดูแลลูก  หรือบิดามารดาอยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกันทุกวัน  ทําให้เบ่ือบ้านและออกไปคบหา
สมาคมกับเพื่อน  เมื่อเกิดความขาดแคลนก็มักจะประกอบอาชญากรรม 
 -    ฐานะทางเศรษฐกิจ  ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมมักจะมาจากคนที่มีฐานะยากจนมีสภาพ
จิตใจไม่ปกติ  เนื่องจากต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 
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 ทะเบียนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม 
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 รายงานมรณะบัตร/การสํารวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะเคี่ยม 
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 -    การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เนื่องจากเมืองไทยได้รับอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกซึ่งมี
บางสิ่งบางอย่างขัดกับวัฒนธรรมสังคมไทย เป็นต้น  การนิยมวัตถุความสัมพันธ์ทางเพศ  การแต่งกาย  เมื่อมี
ความต้องการมากๆ  ก็ทําให้ประกอบการกระทําผิดได้ 

 - การว่างงาน  ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจรัดตัว  ทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อตนเองและ
ครอบครัวเมื่อคนเราว่างงาน  สภาพจิตใจและอารมณ์ย่อมสับสนฟุ้งซ่านมักใช้เวลาว่างไปทางด้านอบายมุข
ต่างๆ  เป็นต้นว่า  สุรา  นารี  เล่นม้า  การพนัน  เที่ยวเตร่  เป็นต้น 

 -  ความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในปัจจุบันความคํานึงถึงศีลธรรมและความอะลุ่มอล่วยกันใน
สังคม  จะไม่ค่อยพบนัก  ทั้งนี้เนื่องจากต่างคนต่างอยากที่จะหาความสุขให้กับชีวิตทุกคนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อการ
ดํารงชีวิต  ความเจริญก้าวหน้าของวัฒนธรรมทางวัตถุที่ไปเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจไม่ค่อยใกล้ชิดกับ
ศาสนา  ขาดการศึกษาและอบรมจิตใจที่ดีทําให้ประกอบอาชญากรรมได้ง่าย 
 สรุปผลการเกิดคดีในตําบลกันตังใต้ 3 ปีย้อนหลัง10 ดังนี้ 
  

 
ประเภทคด ี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
เกดิ 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
เกดิ 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
เกดิ 

(ราย) 
จับ 

(ราย) 
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 2 2 - - 1 1 
คดีชีวิตร่างกายและเพศ - - 5 5 - - 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 1 1 9 9 3 3 
คดียาเสพติด 26 26 19 19 3 3 
คดี พ.ร.บ.การพนัน 2 2 - - - - 
คดีอ่ืน ๆ  2 2 6 6 3 3 

รวมทกุคด ี 33 33 39 39 10 10 
 

4.4 ยาเสพตดิ 
 ปัญหายาเสพติดในตําบลกันตังใต้  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรกันตังได้แจ้งให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้ทราบนั้นพบว่า  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง
แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เหตุผลก็เนื่องมาจากการได้รับความร่วมมือกับทางผู้นําชุมชน  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของ แต่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกันตังใต้สามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ อบต.ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  

4.5 การสังคมสงเคราะห ์
การสังคมสังเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เป็นการดําเนินงานให้เกิดการบริการท่ี

ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ ได้มีโอกาสพบสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิภาพในชีวิตอย่างเพียงพอ เป็นการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาระยะยาวและมุ่ง
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 ข้อมูลจากสถานีตํารวจภูธรกันตัง หนังสือที่ ตช.0024(ตง).57/3660 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
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ส่งเสริมให้บุคคล/กลุ่มบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในตําบลกันตังใต้มีผู้ที่ต้องได้รับการสังคม
สงเคราะห์11 ดังนี้ 

(1) ผู้สูงอายุ 877 คน 
(2) ผู้พิการ 127 คน 
(3) ผู้ป่วยติดเตียง 22 คน 
(4) ผู้ติดเชื้อ (เอดส์) 15 คน 
(5) คนยากจน (ไมผ่่านเกณฑ์ จปฐ.) - คน 
(6) คนไร้บ้าน - คน             

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง่ 

การคมนาคมขนส่งทางบกของตําบลกันตังใต้ สามารถเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย
มีถนนสายหลกัและสายรอง12 มีดังนี้ 

ที่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง
,อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ถนนสายหลัก จํานวน 3 สาย 

1 หมู่ท่ี 
1,2,3,5,6 กันตังใต้-บางแรด ลาดยาง  8.00  10,459.00 -  -  

2 หมู่ท่ี 3,4 วังวน-เกาะเคี่ยม ลาดยาง  6.00  6,000.00 -  -  
3 หมู่ท่ี 4,5 เกาะเคี่ยม-แตะหรํา ลาดยาง  6.00  1,363.00 -  -  

ถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก จํานวน 71 สาย 
4 หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเรือ ซอย 1 หินผุ/ลูกรัง 4.00 44.00 2547 29,000 
5 หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเรือ ซอย 2 คสล. 4.00 50.00 - - 
6 หมู่ท่ี 1 บ้านท่าเรือ ซอย 3 หินคลุก/ลูกรัง 5.00 280.00 2556 295,600 
7 หมู่ท่ี 1 แยกจากขื่อนา ซอย 1 หินผุ/หินคลุก 4.00 60.00 2547 - 
8 หมู่ท่ี 2 ข้าง ร.ร.กันตังใต้ คสล. 4.00 200.00 - - 
9 หมู่ท่ี 2 หลัง ร.ร. ซอย 1 คสล. 4.00 50.00 - - 

10 หมู่ท่ี 2 หลัง ร.ร.ซอย 2 คสล. 4.00 94.00 2548 84,000 
11 หมู่ท่ี 2 บนควน คสล. 4.00 970.00 2548 765,000 
12 หมู่ท่ี 2 ใสใหญ่ คสล. 4.00 150.00 2548 316,000 

13 หมู่ท่ี 2 ใสใหญ่ ซอย 1 (ทาง
เท้า) คสล. 2.00 100.00 2546 - 
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 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
12

 ข้อมูลจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 
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14 หมู่ท่ี 2 เทิศอุทิศ คสล. 4.00 329.00 - - 
15 หมู่ท่ี 2 ห้วยตาแก้ว คสล. 4.00 180.00 2550 392,000 

16 หมู่ท่ี 2 ใสใหญ่ ซอย 2 หินผุ/หินคลุก/
ลูกรัง 1.50 84.00 2556 72,000 

 
 

ที่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง
,อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก จํานวน 71 สาย 

17 
หมู่ท่ี 2 

แยกจากซอยใสใหญ่ 
(หน้าบ้าน ส.อบต.
จํานูญ) ทางดินเดิม  2.50  124.00 2556 483,500 

18 หมู่ท่ี 2 ชุมชนใสใหญ่ ทางดินเดิม 
 2.00-
3.00  505.00 2556 - 

19 หมู่ท่ี 2 
แยกจากถนนกันตังใต้-
บางแรด ทางดินเดิม  2.00  185.00 2556 - 

20 หมู่ท่ี 2 แยกจากซอยโรงงาน ทางดินเดิม 
 2.00-
3.00  140.00 2556 - 

21 หมู่ท่ี 3  ป่าช้าควนมอง หินคลุก/ลูกรัง  5.00  180.00 -  
22 หมู่ท่ี 3  สูตรอุทิศ คสล.  6.00  200.00 2556 483,500 
23 หมู่ท่ี 3 สุสานแต้ฉิ๋ว ลาดยาง  6.00  20.00 - - 
24 หมู่ท่ี 3 ป่าไม้ คสล.  4.00  200.00 2550 - 
25 หมู่ท่ี 3 ควนแดง คสล.  3.50  400.00 2551 570,000 
26 หมู่ท่ี 3 บ้านตก คสล.  5.00  1,000.00 - - 
27 หมู่ท่ี 3 ข้างบ้านนางวันดี หินผุ  4.00  200.00 2551 72,000 
28 หมู่ท่ี 4  เกาะเคี่ยม ซอย 1  คสล.  2.00  120.00 2550 - 
29 หมู่ท่ี 4  ลูกดก คสล.  4.00  110.00 2551 271,000 
30 หมู่ท่ี 4 ศาลาประมง (ทางเท้า) คสล.  2.00  390.00 - - 
31 หมู่ท่ี 4 ริมคลอง 1  (ทางเท้า) คสล.  1.00  29.00  2550 20,500 
32 หมู่ท่ี 4 ริมคลอง 2  (ทางเท้า) คสล.  1.00  46.00  2550 29,500 
33 หมู่ท่ี 4 สะพานหลวง คสล.  4.00   38.00  - - 
34 หมู่ท่ี 4 มัสยิด  (ทางเท้า) คสล.  2.00    38.00  2550 52,000 

35 หมู่ท่ี 4 
บ้านนายเส็น  
(ทางเท้า) คสล.  2.00  78.00  - - 

36 หมู่ท่ี 4 ต้นโด คสล. 
2.00-
3.00 216.00  - - 

37 หมู่ท่ี 4 ท่าเสม็ด คสล.  3.00    900.00  - - 
38 หมู่ท่ี 4 ร่วมใจ  (ทางเท้า) คสล.  2.00  235.00  - - 
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39 หมู่ท่ี 4 ไปรษณีย์  (ทางเท้า) คสล. 
1.50-
2.00 131.00  2550 144,000 

40 หมู่ท่ี 4 กลางนา  คสล.  4.00  328.00  - - 
41 หมู่ท่ี 4 ดงงูเห่า (ทางเท้า) คสล.  2.00  150.00  - - 
 
 

ที่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง
,อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก จํานวน 71 สาย 
42 หมู่ท่ี 4 อนามัย คสล. 4.00 200.00 - - 

43 หมู่ท่ี 4 อนามัย ซอย 1 
หินผุ/หินคลุก/
ลูกรัง 4.00 150.00 - - 

44 หมู่ท่ี 4 อนามัย ซอย 2 คสล. 4.00 180.00 - - 
45 หมู่ท่ี 4 หลังอนามัย คสล./หินผุ 4.00 360.00 - - 
46 หมู่ท่ี 4 บ้านจีชั้น (ทางเท้า) คสล. 1.50 161.00 - - 

47 หมู่ท่ี 5 
ป่าช้าเขานุ้ย หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 3.00 150.00 2553 84,000 
48 หมู่ท่ี 5 วิทยาลัย ลาดยาง 7.00 500.00 - - 

49 หมู่ท่ี 5 
วิทยาลัย ซอย 1 หินผุ/หินคลุก/

ลูกรัง 4.00 450.00 2548 266,000 

50 หมู่ท่ี 5 
หัวหาดใหญ่ ลาดยาง/หิน

คลุก 6.00 3,535.00 2551 401,000 
51 หมู่ท่ี 5 เจ็ดพี่น้อง คสล. 4.00 70.00 2549 131,000 
52 หมู่ท่ี 5 ใสใหม คสล. 4.00 335.00 2550 720,000 
53 หมู่ท่ี 5 ท่าเทียบเรือ คสล. 3.00 100.00 2547 113,200 
54 หมู่ท่ี 5 บ้านนายหรูญ คสล. 3.00 100.00 2552 201,500 
55 หมู่ท่ี 5 บางแรด ลาดยาง 6.00 1,000.00 - - 

56 หมู่ท่ี 5 
หน่วยพิทักษ์ป่าชาย
เลน ฯ 

หินผุ/หินคลุก/
ลูกรัง 4.00 80.00 - - 

57 หมู่ท่ี 5 สมใจนึก ดินเดิม 4.00 97.00 2554 - 
58 หมู่ท่ี 5 ป่าช้าแตะหรํา คสล. 3.50 120.00 2553 239,000 

59 หมู่ท่ี 5 
แยกจากซอยท่าเทียบ
เรือ คสล. 3.50 50.00 2556 73,000 

60 หมู่ท่ี 5 หัวทุ่งซอย 1 คสล. 4.00 68.00 2556 170,000 
61 หมู่ท่ี 5 หัวทุ่งซอย 2 หินผุ/หินคลุก 4.00 255.00 2555 99,000 
62 หมู่ท่ี 5 ห้าพี่น้อง คสล. 3.00 50.00 2556 93,000 
63 หมู่ท่ี 5 ท่าสาย หินคลุก 4.00 180.00 2556 - 
64 หมู่ท่ี 6 สะพานน้ําผึ้ง หินผุ/หินคลุก/ 4.00 63.00 - - 
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ลูกรัง 
65 หมู่ท่ี 6 กันตังใต้ ซอย 1 คสล. 4.00-7.00 510.00 2548 1,064,000 
 
 

ที่ ที่ต้ัง ชื่อสายทาง 

ประเภทถนน 
(ดิน,ลูกรัง, 

คสล. 
ลาดยาง
,อื่นๆ) 

กว้าง 
(เมตร) 

ยาว 
(เมตร) 

 

ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

ถนนภายในหมู่บ้านที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลัก จํานวน 71 สาย 
66 หมู่ท่ี 6 ต้นขาม คสล.  3.50  800.00 - - 
67 หมู่ท่ี 6 กันตังใต้ ซอย 2  คสล.  4.00  100.00 2550 460,000 
68 หมู่ท่ี 6 หลังวัด คสล.  4.00  100.00 - - 
69 หมู่ท่ี 6 หน้าวัด คสล.  4.00  100.00 - - 
70 หมู่ท่ี 6 คอกเป็ด ลาดยาง  7.00  1,025.00 - - 
71 หมู่ท่ี 6 จุฬาวิลล ์ หินผุ/หินคลุก/ลูกรัง  5.00  1,200.00 2551 - 
72 หมู่ท่ี 6 บ้านกลาง (ทางเท้า) คสล. 1.50-2.00 180.00 - - 
73 หมู่ท่ี 6 บ้านออก คสล.  3.50  100.00 - - 
74 หมู่ท่ี 6 ในไร่ คสล.  4.00  467.00 - - 

รวมยาวรวมทั้งสิ้น 38,792.00   
 รวมประเภทถนน  ลาดยาง     จํานวน 7 สาย ความยาว 20,887.00 เมตร 
 รวมประเภทถนน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  47 สาย ความยาวรวม  10,960.00 เมตร 
 รวมประเภทถนน  หินคลุก/หินผุ/ลูกรัง จํานวน 15 สาย  ความยาวรวม  5,894.00 เมตร 
 รวมประเภทถนน  ทางดินเดิม  จํานวน 5 สาย ความยาวรวม  1,051.00 เมตร 

5.2 การไฟฟา้ 
 การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชากร

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีไฟฟ้าใช้แล้ว 100% 
5.3 การประปา 

ประชาชนในตําบลกันตังใต้ ได้รับการบริการด้านการประปาจากการกิจการประปาของหมู่บ้าน 
ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นประปาระบบผิวดิน โดยแหล่งน้ําที่ใช้ในการผลิตประปาส่วนมากใช้น้ําดิบจาก
อ่างเก็บห้วยลึกมาผลิตน้ําประปาให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากในฤดูฝน น้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยลึกจะขุ่นมาก 
ทําให้เกินศักยภาพของระบบกรองของประปาหมู่บ้าน น้ําประปาจึงไม่มีคุณภาพ บางหมู่บ้านจึงหันมาใช้น้ํา
บาดาลในการผลิตประปาแทน องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้  มีระบบน้ําประปา 2 รูปแบบ  คือ ระบบ
ประปาแบบผิวดิน และระบบประปาแบบบาดาล   
  -ระบบน้ําประปาจากแหล่งน้ําบ่อบาดาลและผิวดิน  ระบบหอถัง  มีจํานวน  13  จุด  คือ 
  1.  จุดบ้านนายเสถียร หมู่ที่ 2 ความจุ 30  ลูกบาศก์เมตร 
  2.  จุดบ้านนายทอด หมู่ที่ 2 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  3.  จุดบ้านนายเทิด หมู่ที่ 2 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
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  4.  จุดบ้านควนแดง(ใหม่) 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.บ้านแตะหรํา หมู่ที่ 5 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  11. จุดบ้านนายจวบ หมู่ที่ 5 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
                   12.  จุดบ้านแตะหรํา (ใหม่) หมู่ที่ 5 ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
  13. จุดในไร่ หมู่ที่ 6 ความจุ 20  ลูกบาศก์เมตร 
  -จํานวนผู้ใชน้้าํประปาขององค์การบรหิารส่วนตําบลกนัตังใต้  รวม 417 ราย13  แยกดังนี ้
 

หมู่ที่ จํานวนผู้ใช้น้ําประปา (ราย) 
1 บ้านท่าเรือ - 
2 บ้านควนมอง 47 
3 บ้านจุปะ 143 
4 บ้านเกาะเคี่ยม - 
5 บ้านแตะหรํา 200 
6 บ้านกันตังใต้ 27 

รวม 417 
  

 5.4 โทรศพัท ์
   การใช้บริการโทรศัพท์ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีโทรศัพท์มือถือเกือบทุกครัวเรือนและมี 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 11 ตู้   
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ทําการไปรษณีย์โทรเลขเอกชนที่ให้บริการ จํานวน 1 แห่ง คือ บ้านเกาะเคี่ยม  
6 ระบบเศรษฐกจิ 

6.1 การเกษตร 
ตําบลกันตังใต้มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด 9,586 ไร่14 โดยแบ่งเป็นหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พ้ืนที่การเกษตร (ไร่) 
1 บ้านท่าเรือ 1,212 

2 บ้านควนมอง 2,038 
3 บ้านจุปะ 2,232 
4 บ้านเกาะเคี่ยม 768 
5 บ้านแตะหรํา 2,844 
6 บ้านกันตังใต้ 492 

รวม 9,586 
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  ข้อมูลจากกองคลัง  ณ  เดือนกันยายน  2559 
14  ข้อมูลด้านการเกษตร หนังสือสํานักงานเกษตรอําเภอกันตังที่ ตง 0309/579 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559  
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 ด้านปศุสัตว์  จํานวนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ตําบลกันตังใต้15  
 

หมูท่ี ่ โค(ตัว) กระบอื 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เปด็ 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

หา่น 
(ตัว) 

อื่นๆ 
(ตัว) 

นกกระทา
(ตัว) 

รวม 
(ตัว) 

1 -   - 20 242 66 - 3 63 - 394 
2 147 - 30 1,167 10 -  10 10 - 1,374 
3 268 - - 2,517 37 168 3 51 - 3,044 
4 46 - -  951 654 187 9 271 - 2,118 
5 54 - - 827 144 124 - 180 - 1,329 
6 24 - - 792 33 0  1 37 - 887 

รวม 539 - 50 6,496 944 479 26 612 - 9,146 

6.2  การประมง 
 การประมงในตําบลกันตังใต้  สภาพการณด้์านการประมงในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ  
 1. การประมงพื้นบ้าน หมายถึง การประมงที่ใช้เรือทําการประมงที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 10 เมตร 
เครื่องยนต์เรือไม่เกิน 30 แรงม้า ใช้เครื่องมือทําการประมงไม่ทันสมัยมากนัก อวนลอยกุ้งสามชั้น อวนจมปู 
ลอบปลา ฯลฯ แหล่งทําการประมงจะอยู่บริเวณชายฝั่ง ออกทําการประมงเที่ยวละ 2-3 คน ส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานในครอบครัว หรือจ้างไม่เกิน 2 คน สัตว์น้ําที่เป็นรายได้หลักของชาวประมงพื้นบ้าน ได้แก่ กุ้งทะเล ปูม้า 
ปลาเห็ดโคน ปลาทู ปลาลัง ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว เป็นต้น 
 2. การทําประมงพาณิชย์ อาจแบ่งเป็นการทําประมงในน่านน้ําไทย และการประมงนอกน่านน้ํา 
เครื่องมือทําการประมงที่สําคัญ ได้แก่  อวนลาก อวนล้อมจับ เป็นต้น ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ํา ในน่านน้ําไทย
ลดลงมากทําให้เรือประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะออกไปทําการประมงนอกน่านน้ํา แหล่งทําการประมงนอกน่านน้ํา
ในบริเวณทะเลอันดามัน ได้แก่ น่านน้ําของพม่า อย่างไรก็ตามเรืออวนล้อมจับขนาดกลางและเรืออวนลากขนาด
เล็กยังสามารถทําการประมงในน่านน้ําไทยได้แต่ยังมีปัญหาน้ํามันเชื้อเพลิงราคาแพง และขาดแรงงานประมง 

6.3 การพาณชิยแ์ละกลุ่มอาชพี 
ภายในตําบลกันตังใต้ มีหน่วยธุรกิจการค้าพอประมาณ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด

เล็กตามสภาพของชุมชนชนบททั่วไปของภาคใต้ มีดังนี้ 
 - ร้านขายของชํา  จํานวน  54  แห่ง -  ร้านจําหน่ายปุ๋ย    จํานวน  1  แห่ง 
 - ป๊ัมน้ํามัน จํานวน   1   แห่ง -  โรงผลิตน้ําด่ืม จํานวน  2  แห่ง 
 - ร้านซ่อมรถ จํานวน   7   แห่ง -  ร้านเย็บผ้า จํานวน  7  แห่ง 
 -  ร้านเสริมสวย จํานวน  11  แห่ง -  ร้านอินเตอร์เน็ต จํานวน  6  แห่ง 
 -  โรงกลึง จํานวน   2   แห่ง 
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 ข้อมูลจากปศุสัตว์อําเภอกันตัง ที่ ตง 0208/75 ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2559 
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กลุ่มอาชีพของตําบลกันตังใต้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาชีพทางการเกษตร เป็นการรวมตัวกันแบบ
หลวมๆ เพื่อเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข็มแข็ง ได้แก่ 

1. กลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 
2. กลุ่มประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 
3. กลุ่มผ้าบาติกบ้านแตะหรํา หมู่ที่ 5 
4. กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 5 

6.4 แรงงาน 
 แรงงานส่วนใหญ่ของตําบลกันตังใต้ เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เป็นแรงงานที่สั่งสม
ประสบการณ์จากการทํางาน ไม่มีการฝึกฝนฝีมือแรงงานที่ถูกต้อง แรงงานในตําบลกันตังใต้จะมีลักษณะดังนี้ 
 1. แรงงานในครัวเรือน  แรงงานที่ใช้ในการทําการเกษตรหรือแรงงานนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็น
แรงงานครอบครัว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 -35 ปี  โดยเฉลี่ยทั่วไปจะใช้แรงงานภายในครอบครัวประมาณ 2–3 คน 
 2. แรงงานจ้าง   การทําการเกษตรในกรณีที่เกษตรมีการทําการเกษตรหลายชนิดหรือหลายอย่าง  
ทําพร้อมกับแรงงานในครอบครัวจะไม่เพียงพอจะต้องจ้างแรงงานคนภายนอกครอบครัวมาเป็นแรงงาน  โดยจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือนอกจากการทํายางพาราแล้วเกษตรที่เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลาพร้อมกันไปด้วยจะต้องจ้าง
บุคคลภายนอกครอบครัวเพื่อมาช่วยดูแลกิจกรรมอย่างทั่วถึงสําหรับค่าจ้างในการทําสวนยางพาราในปัจจุบัน
แบ่ง  50 : 50  สําหรับค่าจ้างแรงงานบ่อกุ้งเลี้ยงปลาในบ่อหรือกระชังจะได้ค่าจ้างประมาณวันละ  300 – 
500.- บาท 
 3. การอพยพแรงงาน  การอพยพแรงงานของประชากรส่วนใหญ่ไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  
ปลาป่น  แพปลา  หรือรับจ้างกรีดยาง และทําการก่อสร้างต่างจังหวัด 

7 เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้าํ) 
7.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหมูบ่้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมูบ่้าน ขนาดพ้ืนที่ 
(ไร่) จํานวนครวัเรือน 

1 บ้านท่าเรอื 1,212 121 
2 บ้านควนมอง 2,038 288 
3 บ้านจุปะ 2,232 297 
4 บ้านเกาะเคี่ยม 768 598 
5 บ้านแตะหรํา 2,844 284 
6 บ้านกันตังใต ้ 492 376 

รวม 9,586 1,964 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

(๑)  หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ   
มีพื้นที่ท้ังหมด 1,212 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .     5    ครัวเรือน 
    120     ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 
(2)  หมู่ที่ 2 บ้านควนมอง 
มีพื้นที่ท้ังหมด 2,038 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .   150  ครัวเรือน 
   1,500     ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
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(3)  หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 
มีพื้นที่ท้ังหมด 3,598 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .   120  ครัวเรือน 
   1,500     ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 

(4)  หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม 
มีพื้นที่ท้ังหมด 650 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .    30  ครัวเรือน 
    250         ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
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(5)  หมู่ที่ 5 บ้านแตะหรํา   
มีพื้นที่ท้ังหมด 4,160 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .   85    ครัวเรือน 
  825      ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

สวน    ปาล์มน้ํามัน     .   20     ครัวเรือน 
   105          ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

    15   ครัวเรือน 
     185        ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 

(6)  หมู่ที่ 6 บ้านกันตังใต้   
มีพื้นที่ท้ังหมด 1,050 ไร่ ทําการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

2.1) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

 นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร่            บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.2) ทําสวน สวน    ยางพารา  .   30  ครัวเรือน 
    500       ไร่            กก./ไร่     80     บาท/ไร่      87   บาท/ไร่

2.3) ทําไร่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
               ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่                บาท/ไร่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้าํทางการเกษตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 

ลําห้วย หนอง อ่างเก็บน้ํา ฝาย คลองชลประทาน 
1 บ้านท่าเรอื -     
2 บ้านควนมอง ห้วยย่าตี/ห้วยตาแก้ว  หมู่ท่ี 2,3,4  ใช้แหล่งน้ําผิวดินจาก โครงการอ่างเก็บน้ํา

ห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ท่ี 2  
ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง  อบต.กันตังใต้ เป็นเจ้าของ
โครงการ และอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 

3 บ้านจุปะ ห้วยวังม่วง/ห้วยวังพรู/
ห้วยค้อ 

 

4 บ้านเกาะเคี่ยม -  
5 บ้านแตะหรํา -     
6 บ้านกันตังใต ้ ห้วยย่าตี     

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าํกนิ น้าํใช้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน บ่อบาดาล 
(บ่อ) 

บ่อน้ําต้ืน 
(บ่อ) ระบบประปา 

1 บ้านท่าเรอื - 2 ประปาภูมิภาค 
2 บ้านควนมอง 9 3 ประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน (บาดาล)/ 

ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) 
3 บ้านจุปะ 6 13 ประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน (บาดาล)/ 

ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) 
4 บ้านเกาะเคี่ยม 1 10 ประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) 
5 บ้านแตะหรํา - 35 ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) 
6 บ้านกันตังใต ้ 3 7 ประปาภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) 

8 ศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรม 
8.1  การนบัถือศาสนา 

 ตําบลกันตังใต้ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม  และศาสนาครสิต์ 
 และมสีถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

• วัด ที่พักสงฆ์ และสํานักสงฆ ์จํานวน  3  แห่ง ดังนี้ 
(1)  วัดกันตังใต้   ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกันตังใต้   
(2)  ที่พักสงฆบ้์านโต้หร้า  ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 
(3)  ที่พักสงฆห์ว้างามราษฎร์รื่นรมย ์ ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 

• โบสถ์   -  แห่ง 
• มัสยิด   4  แห่ง 

(1)  มัสยิดดารุสสลามบ้านจุปะ ต้ังอยู่หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ 
(2)  มสัยิดมูญา่ฮีดีนบ้านเกาะเคี่ยม ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเคี่ยม 
(๓)  มสัยิดซุ้นตอตุ้นวะห์ดะ  ต้ังอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะเคี่ยม 

 (๔)  มัสยิดบ้านแตะหรํา  ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 บ้านแตะหรํา 
• ศาลเจ้า   -  แห่ง 
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 8.2 ประเพณแีละงานประเพณ ี

ความเช่ือเรื่องบุญเรื่องกรรม การสร้างสมบุญบารมีในกิจการทางศาสนาพุทธนั้น เป็นสิ่งที่ชาว
ตําบลกันตังใต้ให้ความสําคัญ งานบุญงานกุศลใดก็ตามจะได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี ด้วยความเช่ือ
ว่าหากสร้างสมบุญได้มากก็จะทําให้สบายใจและมั่นใจได้ว่าภพชาติหน้าตนจะมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป  

โดยส่วนใหญ่แล้วประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวตําบลกันตังใต้จะเป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
มีดังนี้ 

เดือนหา้ – ประเพณีวันสงกรานต์/ประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย พระสงฆจ์ะนําพระพุทธรูปออกจาก

โบสถ์มาไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น หน้าโบสถ์ และจัดหาขนัเงินหรือขันโลหะใบใหญ่ใสน่้ํา ดอกไม้ น้ําอบน้ําปรุง 
และขันเงินใบเล็กๆ เตรียมไว้ให้ญาติโยมมาตั้งน้ําสรงพระพุทธรูปนั้น หรอืชาวบ้านอาจจะเตรียมน้ําอบน้ําปรุงมา
เองด้วยก็ได้ จากนั้นก็ร่วมกันสรงน้ําพระพุทธรูป หรือสรงน้ําตามโอกาสสะดวกในช่วงกลางวัน ระหว่างนี้ชาวบ้าน
อาจจะพากันเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนาน ลูกหลานจะทาํการไปเยี่ยมและรดน้ําดําหัวญาติผู้ใหญ่ จากนั้นจึง
เล่นสาดน้ํากัน โดยมากในวันสงกรานต์นี้จะมีการทําบุญใสบ่าตรในตอนเช้าด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี
ใหม่ ให้ผู้เข้ารว่มกิจกรรมประสบแต่ความสขุความเจริญ ความก้าวหน้า พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลาย หากผู้ใดที่
ประสบความทุกข์ยากประการใดอยู่ก็จะขอพรให้หลุดพ้นจากความทุกขน์ั้นและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น 

เดือนสบิ  -  ประเพณสีารทเดือนสบิ  
เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากทาง

ศาสนาพราหมณ์  โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมาย
สําคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่งเชื่อว่าได้รับการปล่อยตัว
มาจากภูมินรก ที่ตนต้องจองจําอยู่เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยทําไว้ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจาก
ภูมินรกในทุก วันแรม 1 ค่ํา เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลาน
ญาติพ่ีน้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากน้ันก็จะกลับไปยังภูมิ
นรก ในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 

ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมของประเพณีสารทเดือนสิบ จะมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา ถึง 
วันแรม 15 ค่ํา เดือน10 ของทุกปี แต่สําหรับวันที่ชาวใต้มักจะนิยมทําบุญกันมากคือ วันแรม 13 ถงึ 15 ค่ํา 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยในส่วนใหญ่แล้วจะตรงกับเดือนกันยายน 
 เดือนสบิเอ็ด - ประเพณลีากพระ (ชกัพระ) 

  ช่วงเวลา วันลากพระ จะทํากันในวันออกพรรษา คือวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ โดยตกลงนัด
หมายลากพระไปยังจุดศูนย์รวม วันรุ่งขึ้น แรม ๒ ค่ํา เดือน ๑๑ จึงลากพระกลับวัด   

 เป็นประเพณีทําบุญในวันออกพรรษา ปฏิบัติตามความเชื่อว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
จําพรรษา ณ สวรรค์ชั ้นดาวดึงส ์เพื ่อโปรดพระมารดา เมื ่อครบพรรษาจ ึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ 
พุทธศาสนิกชนไปรับเสด็จ แล้วอัญเชิญพระพุทธเจ้าประทับบนบุษบกแล้วแห่แหน 

๑. การแต่งนมพระ 
นมพระ หมายถึงพนมพระเป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกพระลาก นิยมทํา ๒ แบบ คือ ลากพระทาง

บก เรียกว่า นมพระ ลากพระทางน้ํา เรียกว่า "เรือพระ" นมพระสร้างเป็นร้านม้า มีไม้สองท่อนรองรับข้างล่าง 
ทําเป็นรูปพญานาค มีล้อ ๔ ล้ออยู่ใต้ตัวพญานาค ร้านม้าใช้ไม้ไผ่สานทาํฝาผนัง ตกแต่งลวดลายระบายสีสวย 
รอบ ๆ ประดับด้วยผ้าแพรสี ธงริ้ว ธงสามชาย ธงราว ธงยืนห้อยระยาง ประดับต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้    หน้า ๒๔ 

 

ดอกไม้สดทําอุบะห้อยระย้า มีต้มห่อด้วยใบพ้อแขวนหน้านมพระ ตัวพญานาคประดับกระจกแวววาวสีสวย 
ข้าง ๆ นมพระแขวนโพน กลอง ระฆัง ฆ้อง ด้านหลังนมพระวางเก้าอ้ี เป็นที่นั่งของพระสงฆ์ ยอดนมอยู่บนสุด
ของนมพระ ได้รับการแต่งอย่างบรรจงดูแลเป็นพิเศษ เพราะความสง่าได้สัดส่วนของนมพระขึ้นอยู่กับยอดนม 

๒. การอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ 
พระลาก คือพระพุทธรูปยืน แต่ที่นิยมคือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา 

เดือน ๑๑ พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระลากเปลี่ยนจีวร แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนนมพระ แล้วพระสงฆ์จะ
เทศนาเรื่องการเสด็จไปดาวดึงส์ของพระพุทธเจ้า ตอนเช้ามืดในวันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ ชาวบ้านจะมาตัก
บาตรหน้านมพระ เรียกว่า ตักบาตรหน้าล้อ เสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระลากขึ้นประดิษฐานบนนมพระ ในตอนนี้
บางวัดจะทําพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อให้การลากพระราบรื่น ปลอดภัย 

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

เครื่องตีให้จังหวะเร้าใจในการลากพระ คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสานเสียงร้องบทลากพระ
เพื่อผ่อนแรง  ตัวอย่าง บทร้องที่ใช้ลากพระสร้อย : อี้สาระพา เฮโล เฮโล ไอ้ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว 
ไอ้ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

ประเพณีลากพระ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง สามัคคีพร้อมใจกันในการทําบุญทํา
ทาน จึงให้สาระและความสําคัญดังนี้ 

๑. ชาวบ้านเชื่อว่า อานิสงส์ในการลากพระ จะทําให้ฝนตกตามฤดูกาล เกิดคติความเชื่อว่า "เมื่อ
พระหลบหลัง ฝนจะตกหนัก" นมพระจึงสร้างสัญลักษณ์พญานาค เพราะเชื่อว่าให้น้ํา การลากพระจึงสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตร 

๒. เป็นประเพณีที ่ปฏิบัติตามความเชื ่อว่า ใครได้ลากพระทุกปี จะได้บุญมาก ส่งผลให้พบ
ความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นเมื่อนมพระลากผ่านหน้าบ้านของใคร คนที่อยู่ในบ้านจะออกมาช่วยลากพระ และคน
บ้านอื่นจะมารับทอดลากพระต่ออย่างไม่ขาดสาย 

๓. เกิดแรงบันดาลใจ แต่งบทร้อยกรองสําหรับขับร้องในขณะที่ช่วยกันลากพระ ซึ่งมักจะเป็นบท
กลอนสั้น ๆ ตลก ขบขัน และโต้ตอบกัน ได้ฝึกทั้งปัญญาและปฏิภาณไหวพริบ 

เดือนสบิสอง - บญุกฐิน 
บุญกฐินนี้มีกําหนดให้ทําได้เฉพาะในช่วงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง 15 ค่ํา เดือน 12 ของทุกปี 

เป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าผู้ใดได้ทําบุญกฐินจะไม่ตกนรกและจะ
ได้รับผลบุญที่ทําในชาตินี้ไว้เก็บกินในชาติหน้า ช่วงใกล้เคียงกันจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอย
กระทงของตําบลกันตังใต้ส่วนใหญ่จะไปร่วมงานกันที่ท่าแพขนานยนต์ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

8.3  ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบลกันตังใต้ เป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านคิดขึ้นและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 
เป็นเทคนิควิธี องค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มี
อยู่แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาของตําบลกันตังใต้ที่ยังคงหลงเหลือและสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นภูมิปัญญา เช่น 
การทําพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ทําพิธีปัดรังควาน และหมอกระดูกที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หลายรุ่น คือ นายนาเสตร์  หวอตะเห  หมู่ที่ 4 บ้านเกาะเคี่ยม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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  ภาษาไทยถิ่นใตต้ะวันออก (สําเนียงนครศรีธรรมราช) 
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดกันมากทางฝั่งตะวันออกของภาคใต้

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี (อําเภอโคกโพธิ์, อําเภอแม่ลาน, อําเภอหนองจิก และ 
อําเภอเมือง) ตรัง สตูล (และในรัฐปะลิส-หมู่บ้านควนขนุน บ้านตาน้ํา, ในรัฐเคดาห์-บ้านทางควาย บ้านบาลิ่ง ) 
ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล แม้จะต้ังอยู่ฝั่งทะเลตะวันตก 
แต่สําเนียงภาษา ถือเป็นกลุ่มเดียวกับพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช คือ ออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน) 

8.4  สินคา้พืน้เมืองและของทีร่ะลึก 
1. อาหารยามเช้าของคนส่วนใหญ ่คือ กาแฟ หมู่บ้านเกาะเคี่ยมขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านทีม่ีการผลติโกป้ี 

หรือกาแฟโบราณ ด้วยกรรมวิธีสูตรโบราณขนานแท ้หากใครมาเยือนบ้านเกาะเคี่ยมจะมานั่งด่ืมโกป่ีอ้อ เพราะโก
ป้ีที่มีกลิ่นหอม มีการคั่ว ตํา และร่อนด้วยสูตรโบราณล้วน ๆ เหมาะเป็นของฝาก และเป็นสินค้าที่ร้านขายกาแฟ
ทั่วไปทั้งพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และตลาดในเขตเทศบาลเมืองกันตังมีการสั่งซื้อเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันโกป้ี หรือ
กาแฟโบราณ มีการผลิต ณ บ้านนายสุเทพ  ตะเหลบ ต้ังอยู่บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 4 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง 

2. ปลาเค็มแดดเดียวเป็นสินค้าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยมที่มีการผลิตและจําหน่ายยังท้องตลาดกันตังมาก
ที่สุด เพราะ ลักษณะเด่นของปลาเค็มแดดเดียวที่นี่เป็นปลาสดจากท้องทะเลฝั่งอันดามัน ปลอดสารพิษ ชาวประมง 

ในหมู่บ้านที่ออกหาปลานํามาขายเพื่อแปรรูปเป็นปลาเค็มและตากแดดเดียวในแต่ละวันก็สามารถ
จําหน่ายหรือรับประทานได้แล้ว ข้าวสวยร้อน ๆ แกงเลียง น้ําพริก ทานคู่กับปลาเค็มแดดเดียวทอดกรอบ น่าจะ
ทานข้าวได้หลายจานนะ  ปัจจุบันปลาเค็มแดดเดียวมีการผลิตเกือบทุกคุ้มบ้านในชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม หมู่ที่ 4 
ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง  

3. ขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยว เป็นสินค้าชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม ในอดีตขนมลาจะ
มีการผลิตเพื่อจําหน่ายในช่วงเทศกาลวันสารทเดือนสิบ หรือช่วงเทศกาลทําบุญทั่วไปเท่านั้น แต่ปัจจุบันขนมลา
จะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะร้านขายกาแฟ เพราะขนมลามีความกรอบ 
หอม มัน และอร่อย 

วัยคุณปู่ คุณย่า เล่าให้ฟังว่าถ้าต้องการทานขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยวให้อร่อย 
ต้องใส่มะพร้าวขูด โรยด้วยน้ําตาล คลุกเคล้ากับขนมลา แล้วทานควบคู่กับโกป้ี (กาแฟโบราณ) บอกได้คําเดียวว่า 
อ่ิม อร่อย  ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มขนมลากาบหอย หรือขนมลาพระจันทร์เสี้ยว ต้ังอยู่ตรงข้ามที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเกาะเคี่ยม หมู่ที่ 4 ตําบลกันตังใต้ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้าํ 
 ตําบลกันตังใต้มีแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่  

(1) ห้วยย่าตี  รับน้ําจากป่าควนหย่ามองไปจดคลองย่าตี และไหลออกสู่คลองแม่น้ําตรัง 
(2) ห้วยตาแก้ว  รับน้ําจากป่าควนหย่ามอง หมูท่ี่ 2 บ้านควนมอง ไปลงคลองโต้หร้า ไหลออกสู่แม่น้ําตรัง 
(3) ห้วยวังม่วง  รับน้ําจากป่าควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลสู่แม่น้ําตรัง 
(4) ห้วยวังพรู  รับน้ําจากป่าควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลสู่แม่น้ําตรัง 
(5) ห้วยค้อ รับน้ําจากป่าควนจุปะ หมู่ที่ 3 บ้านจุปะ ไหลลงสู่พ้ืนที่ป่าชายเลนหมู่ที ่5 บ้านแตะหรํา  
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9.2 ทรพัยากรป่าไม ้
พ้ืนที่ป่าไม้ของตําบลกันตังใต้มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากสาเหตุสําคัญหลายประการ ได้แก่ การ

บุกรุกทําลายป่า เพื่อต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยและทําการเกษตร ปัจจุบันได้มีชาวตําบลกันตังใต้กลุ่มหนึ่ง
รวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในนาม “อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม” จัดกิจกรรมรณรงค์และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ผืนป่าในตําบลกันตังใต้ให้คนในตําบลกันตังใต้เห็นคุณค่าของป่าไม้ สร้างจิตสํานึกในการหวงแหนและรักษ์
ทรัพยากรของแผ่นดินเกิด 

9.3 ทรพัยากรภูเขา 
 พ้ืนที่ตําบลกันตังใต้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นลักษณะควน (เนิน) สูง ๆ ตํ่า สลับด้วยภูเขา

ใหญ่เลก็ กระจดักระจายอยู่ทั่วไป 
9.4 คณุภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรธรรมชาติของตําบลกันตังใต้ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของคนใน
ตําบล แต่ในปัจจุบันลําห้วยเกิดการต้ืนเขินและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง ในฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลเชี่ยวแรง ทําให้
เกิดการกัดเซาะริมตลิ่งทําให้เกิดการต้ืนเขิน บางช่วงน้ําล้นเข้าท่วมพ้ืนที่ทําการเกษตร ส่วนในฤดูน้ําแล้งน้ําจะ
เหือดแห้ง ทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร 
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ส่วนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

1. สรปุผลการดําเนนิงานตามงบประมาณทีไ่ด้รบั และการเบกิจ่ายงบประมาณในปงีบประมาณ                               
พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรปุสถานการณก์ารพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ปี 
พ.ศ. 2557 - 2560 ในการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติหรือดําเนินการไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
เนื่องมาจากมีโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาจํานวนมาก ทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีรายได้น้อย 
ไม่เพียงพอต่อการบริหารและจัดทําบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทําให้ประสิทธิผลของการพัฒนา
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนพัฒนามากนัก อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร 

- การเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา 

ประเภทรายจ่าย 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ การเบิกจ่าย

งบประมาณ ร้อยละ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 

งบกลาง 690,273.00 3.67 719,378.00 3.50 531,952.00 2.77
งบบุคลากร  7,373,869.00 39.23 7,772,116.00 37.81 7,833,587.00 40.84
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,728,226.00 1,879,920.00 1,876,988.00
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,645,643.00 5,892,196.00 5,956,599.00
งบดําเนินการ  7,287,808.23 38.77 8,319,683.80 40.47 7,237,729.69 37.73
 - ค่าตอบแทน 1,439,162.00 1,447,846.00 1,156,124.00
 - ค่าใช้สอย 3,205,215.92 4,043,226.54 3,465,846.34
 - ค่าวัสดุ 1,791,982.67 2,028,754.19 1,946,801.96
 - ค่าสาธารณูปโภค 851,447.64 799,857.07 668,957.39
งบลงทุน  1,732,637.99  9.22 2,249,583.57 10.94 2,125,212.78 11.08
 - ค่าครุภัณฑ์ 877,237.99 513,783.57 506,292.78
 - ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 855,400.00 1,735,800.00 1,618,920.00
งบเงินอุดหนุน 1,692,261.26 9.00 1,477,420.00 7.19 1,435,135.00 7.48
งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 0.11 20,000.00 0.09 20,000.00 0.10

รวม 18,796,849.48 100 20,558,181.37 100 19,183,616.47 100
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- จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาของปีที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

21 8,350,000 23 21,640,000 45 45,710,000 47 33,960,000 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

3 2,120,000 4 1,130,000 13 52,340,000 5 50,190,000

3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

29 1,478,000 40 2,637,000 71 9,151,000 30 4,195,000

4. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5 1,140,000 9 8,290,000 20 7,250,000 5 3,200,000

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม 

34 2,885,000 33 14,170,000 42 7,887,000 20 2,525,000

6. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

43 3,287,000 66 8,600,500 103 28,565,500 33 5,576,000 

7. การพัฒนาด้านการอยู่ดี 
มีสุข 

1 60,000 1 10,000 6 60,000 4 40,000 

รวม 136 19,320,000 176 56,477,500 300 150,963,500 144 99,686,000 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ 
(1) การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิตัใินเชงิปริมาณ 

การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 25601 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดําเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดําเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดําเนินการ 

โครงการ 
ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการที่
ดําเนินการ 

1. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 21 19 23 23 45 26 47 - 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3 1 4 1 13 1 5 - 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

29 21 40 18 71 22 30 - 

4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 2 9 1 20 2 5 - 

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 34 11 33 17 42 42 20 - 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 57 57 66 60 103 70 33 - 

7. การพัฒนาด้านการอยู่ดมีีสุข 1 - 1 - 6 - 4 - 

รวม 150 111 176 120 300 163 144 - 
ร้อยละ 74% 68.18% 54.33 0 

                                                            
        1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังไม่มีข้อมูลโครงการที่ดําเนินการ เนื่องจากห้วงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนพฤศจิกายน 2559) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้                                             หน้า ๒๙ 

 

  

(2) การประเมินประสทิธผิลแผนพฒันาท้องถิน่ในเชิงคณุภาพ 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหา/ความต้องการ
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทั้ง 7 ด้านยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ต้องรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งตําบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เพราะต้องใช้งบประมาณมาก ทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
แผนพัฒนาที่กําหนดไว้ได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้ในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 50-802 

2. ผลที่ไดร้บัจากการดาํเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.1  ผลที่ไดร้บัหรอืผลทีส่ําคญั 

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ได้นําโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งกรอบที่จัดทํานั้นได้มาจากการ
ประชาคมของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแล้วนํามาจัดทําเป็นโครงการด้านต่างๆ โดยการดําเนินงานสามารถแบ่ง
ออกเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบล 7 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ในปีที่ผ่านมา ได้มี
การพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคได้ระดับหนึ่ง โดยมีการก่อสร้างถนน คสล. ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ขยายไฟฟ้าแรงต่ํา ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซ่อมบํารุงระบบประปา เป็นต้น 

(2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ได้มีโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพและมีการ
รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน ทําให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีชีวิตที่พอเพียงและมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

(3) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ มีการสนับสนุนด้านกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกาย ตลอดจนรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ทําให้ประชาชนมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและ
จิตใจ 

(4) ด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและขาดจิตสํานึกในอนุรักษ์ ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลกันตังใต้ได้ดําเนินการแก้ปัญหา โดยจัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น 

                                                            
        2 อ้างถึง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล             
กันตังใต้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้                                             หน้า ๓๐ 

 

(5) ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม การส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสในตําบล การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ การ
เสริมสร้างและสนับสนุนระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชนให้ปลอดยาเสพติด อบายมุข โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(6) ด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดส่ง
บุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้รวดเร็วและทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

(7) ด้านการอยู่ดีมีสุข องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้มีการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
ในตําบล ทั้งในด้านสวัสดิการ สิทธิการรักษาพยาบาล  สุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยมีการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม
กลุ่ม อสม. มีการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรม
การพัฒนาด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

2.2 ผลกระทบ 
การประเมินคุณค่าของโครงการ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิง

ประจักษ์ทางกายภาพ เพราะสิ่งนี้ยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่
เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการดําเนินงาน
ในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ที่ผ่านมาการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เกิดผลกระทบ ดังนี้ 

การดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการ แม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่และประชาชนมีความพึงพอใจในระดับที่น่าพอใจ (ร้อยละ 50–80) แต่ยังมี
ประชาชนอีกจํานวนหนึ่งไม่พอใจในการดําเนินงานและเห็นว่าโครงการที่ดําเนินการนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาความ
ต้องการอย่างแท้จริง 

3. สรปุปญัหาอปุสรรคการดาํเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน ได้ดังนี้ 
(1) ปัญหาด้านบุคลากร เป็นปัญหาที่สําคัญ สําหรับการดูแลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนและการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ เช่น ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้าน
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะการโอนย้าย 

(2) ปัญหาด้านผู้บริหารท้องถิ่น มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
คนและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  

(3) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ทั้งในการจัดทําและดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ประชาชนไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เห็นเป็นเรื่องไกลตัว 
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แนวทางแก้ไขสําหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่จะสามารถทํางานกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และทํา
ให้งานมีประสทิธิภาพ ได้แก่  

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาท้องถิ่น โดย
ยึดหลักประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบํารุงรักษา 

(2) การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการสําคัญ คือ 
ต้องพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

(3) ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) การทํางานกับประชาชนและท้องถิ่นต้องยึดหลักการ
ที่ว่า ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้นให้
การศึกษา ให้ประชาชนเกิดความคิด แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น หมู่บ้านและตําบล 

(4) ความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้องให้ประชาชน องค์กร
ประชาชนคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคิดที่ว่างานเป็นของประชาชน 
และจะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 

(5) การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการ
ให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น การให้การศึกษา ต้องให้การศึกษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่บุคคลยังดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน 
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ส่วนที ่3 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ ได้นํากรอบการพัฒนาประเทศ

ไทย  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตรัง  แผนพัฒนาของจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ มาใช้
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทศักยภาพและความต้องการของประชาชน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ความสัมพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรช์าติ  20 ป ี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตร์ชาติ ” จะเป็นกรอบอย่าง
หนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ  ไป เช่น  

มาตรา 65  รฐัพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ใหส้อดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทัง้นี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275  ให้คณะรฐัมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 
นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

วิสัยทัศน ์: 
 

   
 
 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์: 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                                                            
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผู้มาออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิ์ประมาณ 50 ล้านคน โดย
จํานวน 16.8 ล้านคนหรือร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  

ประเทศมคีวามมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปน็ประเทศพฒันาแล้ว  
ด้วยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : ด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคง
รูปแบบใหม ่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
กลยุทธ์ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็ง ย่ังยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกนัทางสังคม 
กลยุทธ์ 

(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรมและความเขม้แข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 : ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวิีตทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

(๑) จัดระบบ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้าํ เน้นการปรับระบบการบริหาร

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

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
กลยุทธ์ 

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

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะนําไปสู่การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

                                                            
        2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง  5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ปี และ 5 ป ี 
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อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนําไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทกัษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(๒) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้า

สู่ตลาดงาน  
(๓) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคสว่นคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๔) ผลักดันใหส้ถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การสรา้งความเปน็ธรรมลดความเหลือ่มล้ําในสังคม 
กลยุทธ์ 

(๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ  
(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสขุ และสวัสดิการที่ มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและทั่วถึง 
(๓) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การสรา้งความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างยั่งยนื 
กลยุทธ์ 

(๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
(๒) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมทีม่ีศกัยภาพในปัจจุบัน เพื่อยกระดับไปสู่

อุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
(๓) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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(๔) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอํานวยความ

สะดวกการค้าการลงทุน  
(๖) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้ 

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : การเตบิโตทีเ่ปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(๒) เพิ่มพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสรมิ

การปลูกไม้มีคา่ทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(๓) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(๔) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 :  การเสริมสร้างความมัน่คงแหง่ชาติเพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมั่งคั่งและยัง่ยนื 
กลยุทธ์ 

(๑) สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์  

(๒) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(๓) พัฒนาเสริมสรา้งศักยภาพการป้องกันประเทศ 
(๔) ส่งเสริมความรว่มมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
(๕) ป้องกันและแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความ
แตกต่างทางอัตตลักษณ์และชาติพันธ์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 :  การบรหิารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและ                        
ธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

กลยุทธ์ 
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(๓) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๔) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 :  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส ์
กลยุทธ์ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ 
โครงข่ายถนน ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ํา 
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(๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอํานวยความ
สะดวกทางการค้า 

(๓) การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

(๔) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 :  การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม 
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

(๒) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสรา้งสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านบุคลากร  
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 :  การพฒันาภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เอื้อต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล 

(๓) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บรเิวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 :  ความรว่มมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา 
กลยุทธ์ 

(๑) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทนุ 
(๒) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(๓) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมภิาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 

1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวัด 
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นการจัดทําแผนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์

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

        กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 5 จังหวัด  ต้ังอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้าน
มหาสมุทรอินเดีย คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง  มีศักยภาพโดดเด่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ระดับนานาชาติ  มีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  คือ  หาดทราย  ชายทะเล  หมู่เกาะ และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น ดําน้ํา ปีนผา อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ 
ของความเป็น “Andaman Paradise หรือ มรกตเมืองใต้”  โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน 
“ไข่มุกอันดามัน” และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะ
สุรินทร์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ  ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลาย 
ของการท่องเที่ยว  ได้แก่  แหล่งนิเวศน์ป่าชายเลนและนิเวศน์ธรรมชาติป่าเขาในจังหวัดพังงา – กระบี่ - ตรัง 
และแหล่งน้ําแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนองที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา  มีบริการพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําของโลก (World Class) ที่สําคัญ คือ ท่าอากาศยาน
นานาชาติ 2 แห่ง ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ และท่าอากาศยานในประเทศอีกแห่ง  คือ ท่าอากาศยานระนอ ง มี
ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศและท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัยที่ภูเก็ต   มีสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 
  นอกเหนือจากการยกระดับขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงรุกแล้ว
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  (พ.ศ.2557-2560) ได้ให้ความสําคัญกับการกระจาย
รายได้และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับทุกภาคส่วน   โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  และชุมชนท้องถิ่น บน
พ้ืนฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืน  ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนอกจากจะมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการพัฒนาการ่องเที่ยวแล้ว  ยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมกับการทําการเกษตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ํามันที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม
จังหวัด  ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างจริงจังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และเป็น
กลไกที่สามารถรองรับผลกระทบจากการท่องเที่ยว  ที่อิงอยู่กับทิศทางที่ผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างสูงได้ใน
เวลาเดียวกัน 
  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และความต้องการของประชาสังคม  ท้องถิ่น  และชุมชนเข้าอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ในพื้นที่โดยมุ่งเป้าในการรักษาคุณภาพความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
 

แนวคิดและหลักการ 
  กรอบแนวคดิ 
  การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  พ.ศ. 2557-2560  นั้นได้ยึดแนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เพื่อเกิดการพัฒนาที่สมดุล  มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคน และ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวต้ัง เป็นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ และสังคมที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาให้
เข้ากับมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างบูรณาการ ภายใต้กระบวนการพัฒนาของทุกฝ่ายที่
เชื่อมโยงสนับสนุนกัน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้    หน้า ๓๙ 

 

  ในการทบทวนแผนพัฒนา ฯ ยังให้ความสําคัญกับแนวยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา และน้อมนําแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก 
ภูมิสังคมชีวิต  อัตลักษณ์   และคุณค่าที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแวดล้อม
ของแต่จังหวัดและท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่รวมถึงคํานึง 
ถึงหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและชุมชนในการร่วมคิด 
ร่วมดําเนินการ  และร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการพัฒนา  และยึดหลักธรรมาภิบาล   
ความยุติธรรม   โปร่งใส มีการกระจายอํานาจให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการใช้ทรัพยากร  
เพื่อให้สังคมมีความสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

  หลกัการ 
  1.  กําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ และแผนพัฒนารายสาขา
การผลิต ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับ
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ  รวมตลอดทั้งศักยภาพ และภูมิ สังคมของพื้นที่ 
  2.  กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  เกิดการลงทุนเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม   ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพคน
และยกระดับคุณภาพชีวิต  และสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน  การบริหารจัดการทรัพยากรและจัดการ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  รวมตลอดทั้งการรักษาความมั่นคงของประเทศ  การพลังงานและการบริหารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่และการพัฒนาที่มั่งคั่ง และมั่นคง 
  จากกรอบแนวคิดและหลักการดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงกําหนดแนวคิดใน
การพัฒนา   การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดร่วมกัน  คือ  ร่วมกัน  เกื้อหนุน  และเชื่อมโยง เพื่อ
นําไปสู่ “การท่องเที่ยว ทางบก  และทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข้งของภาคเกษตรและ
ชุมชน” คือ 
  1.  การท่องเทีย่วทางบกและทางทะเลที่มีคณุภาพที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  2.  การสร้างมลูค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศสุัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่  เพื่อให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  3.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว และภาคเกษตร 
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ทศิทางการพฒันา 
 แผนภาพ : แนวทางการกําหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 

  

 

 

   

 

 

 

 
กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน  มีฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  และมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความโดดเด่น  และชื่อเสียงระดับโลก  จึงได้กําหนดทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกนั้น  มิใช่ประเด็นการพัฒนาใหม่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  หากแต่เป็นยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มจังหวัดฯ เห็นว่าเป็นแก่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มจังหวัดฯ  เพื่อก้าวเข้าสู่การศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับ
โลก  ต้องให้ความสําคัญกับการรักษากลุ่มนักท่องเที่ยว หรือลูกค้าในตลาดเดิมที่อาจเคยมีประสบการณ์เข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่  หรือประทับใจในภาพลักษณ์เดิมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยการรักษาความ 
มีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  ให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  และการพัฒนา
และเพิ่มคุณภาพ  บริการพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานตามแนวทางดั้งเดิมแล้ว
นั้น  สิ่งที่ต้องเร่งสนับสนุน  คือ  การเตรียมความพร้อมเจาะตลาดเป้าหมายใหม่ที่มี   รวมทั้งการสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และวิถีชีวิตชุมชน  ที่เกิดขึ้นจากขยายตัวธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ 
  เพื่อให้ภาพของการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดมีความสมบูรณ์  และ
เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บนพื้นฐานของการรักษาตลาดเก่า  และให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพสูงนั้น  แผนงานการดําเนินงาน  หรือโครงการที่จะอยู่ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของพื้นที่จําเป็นต้องครอบคลุมทั้งการเพิ่มอุปสงค์ทางการตลาด  และการ
ยกระดับปริมาณ  และคุณภาพของอุปทานในพื้นที่  เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคเกษตรกรรม และภาคการค้า รวมถึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาปัจจัยเอื้อในการดําเนินธุรกิจต่างๆ 
ครอบคลุมต้ังแต่การพัฒนาคุณภาพปัจจัยพ้ืนฐาน  สิ่งอํานวยความสะดวก  รวมถึงความเชี่ยวชาญชํานาญการ
ของบุคลากร 
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  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  กรอบในการดําเนินงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 
“การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน”  
ในครั้งนี้  ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้สมดุล
ทั้งด้านความมั่นคง  โครงสร้างพื้นฐาน  การเพิ่มศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ทั้งด้านการท่องเที่ยว และ
เกษตรกรรม  โดยเฉพาะภาคเกษตร (การเพาะปลูก การป่าไม้ และการประมง)  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการกระจุกตัวของงบประมาณ  และส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา
มันเติบโตเป็นผู้นําทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมั่นคง   ควบคู่ไปกับการดําเนินการ  รวมท้ังการบริหารจัด
ทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน  ควบคู่กับสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน  ดังนี้ 
  1.  การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน 
          เป็นการพัฒนาและรักษาฐานการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก  โดยเน้น
การสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)   เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเน้น 
ในเชิงปริมาณ  พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว   และมีความ
เป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพื้นที่  ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน ทั้งของ
นักท่องเที่ยวและประชากรที่อาศัยอยู่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
  2.  การสรา้งมูลค่าเพิ่มใหส้นิค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพืน้ที่  (ปาล์ม ยางพารา)   เพือ่ให้
ชุมชนเกดิความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
         การส่งเสริมเกษตรกรรมโดยเน้นที่พืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัด คือ ปาล์มน้ํามันและ
ยางพาราภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฉบับนี้  เน้นในด้านการสร้างมูลค่าซึ่งเป็นจุดอ่อน 
ของการพัฒนาพืชเศรษฐกิจหลักของกลุ่ม  เพื่อให้เกษตรกรจํานวนมากสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ที่มากขึ้นส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิต  และเป็นการพัฒนาที่รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกที่อาจกระทบภาคการ
ท่องเที่ยวได้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคณุภาพระดบัโลก 
บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

พนัธกิจ (Mission)  
 1.  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
 2.  พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคเกษตรภายในกลุ่มจงัหวัดและ
เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
 3.  เพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินเพื่อ 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 4.  สร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน 
และท้องถิ่น 
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 5.  การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบ
นิเวศน์อย่างยั่งยืน 
 6.  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความย่ังยืน 
 
เป้าประสงค์ (Objectives) 
  1.  สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวและเพิ่ม
มูลค่าภาคเกษตร 
 2.  สร้างความมั่นคงอาชีพและรายได้ 
 3.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุลอย่างยั่งยืน 
 5.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย (KPI) 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2557 - 2560 

2557 2558 2559 2560 

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวม ร้อยละ  4 ร้อยละ  4 ร้อยละ  4 ร้อยละ  4 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ  7 ร้อยละ  7 ร้อยละ  7 ร้อยละ  7 

อัตราการเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ร้อยละ  3 ร้อยละ  3 ร้อยละ  3 ร้อยละ  3 

จุดเนน้ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
      1.  การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก 
      2.  การเพิม่มูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มมีาตรฐานความปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พฒันาคณุภาพดา้นการท่องเที่ยวใหมี้มาตรฐาน อย่างยั่งยนื 
 กลยทุธ ์
    1.1  กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสม 
       (1)  สร้างมาตรการควบคมุจํานวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
ตามความสามารถรองรับ (CARRYING CAPACITY) 
      (2)  ส่งเสรมิการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการวิเคราะห์กลุ่มตลาดที่เหมาะสม 
       (3)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง  การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศ  
ให้เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
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       (4)  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ  และสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ 
ให้เพียงพอ 
       (5)  เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในทรัพย์สิน  
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเทีย่ว 
       (6)  พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย  การบริการด้านสาธารณสุขใหม้ีประสิทธิภาพ 
และเพียงพอ 
  1.2  กลยุทธ์พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (1)  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ  มีภูมิทศัน์สวยงาม สะอาด เรียบร้อย 
       (2)  ต่อยอดฐานและสรา้งคุณค่าให้กับต้นทุนทางวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของอันดามัน 
       (3)  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งสร้างกลไกการตลาด  เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน  และการบริการผ่านเรื่องราวและทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  1.3  กลยุทธ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที ่
       (1)   ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ ์เพื่อ
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  โดยเฉพาะพื้นที่เพาะพันธ์ุ อนุบาลและขยายพันธ์ุสัตว์ทะเล 
       (2)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย  ลดปริมาณขยะชุมชน 
และการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 
       (3)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจงัหวัด 
       (4)  การบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ 
       (5)  การบริหารจัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสทิธิภาพ  โดยการกําหนดรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์จากที่ดิน  โดยคํานึงถึงทรัพยากรในพื้นที่  เพื่อให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่สมดุล 
สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น 

  1.4  กลยุทธ์บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
       (1)  สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้  คู่สร้างจิตสํานึกในการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ   เพื่อพฒันา 
การท่องเที่ยวย่ังยืน  รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
      (2)  เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว  การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านและประเทศคู่ค้าสําคญั 
       (3)  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกตลาดที่มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดบัสากลเพิ่มขึ้น 
       (4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่างๆ  โดยเฉพาะระบบ
อินเตอร์เน็ต  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน 
       (5)  สร้างกลไกการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์  ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่
ตลาดการท่องเที่ยว 
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 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพฒันาระบบและสรา้งมูลค่าเพิ่มใหส้ินค้าภาคเกษตร ประมง และปศสุตัว์ ทีมี่
ศักยภาพในพืน้ที่ เพื่อให้ชุมชนเกดิความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
กลยทุธ ์

 2.1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิต 
และลดต้นทุนการผลิต 
       (1)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์  โดยการลดต้นทุน 
จากปัจจัยการผลติต่างๆ อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคม ีและเวชภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
       (2)  พัฒนาและคัดเลือกพันธ์ุ และสัตว์ ที่เหมาะสมกบัพ้ืนที่เพื่อให้ได้ผลผลิตทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
      (3)  พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิต 
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
       (4)  พัฒนาศักยภาพการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามูลค่าสูง 
       (5)  เร่งรดัพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ทาํให้ประสิทธิภาพ 
       (6)  พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  เพื่อการตรวจสอบสารตกค้าง ในดิน น้ํา และผลผลิต
การเกษตร 
  2.2  นํางานวิจัย  และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป  เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า 
       (1)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกบัผลิตภัณฑ์และพื้นที่  โดยการนําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมใหมม่าประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  หรือนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูปมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
       (2)  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหมต่ามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 
       (3)  พัฒนาสินค้าประมง  และสัตว์น้ํามูลค่าสูงเป็นผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  2.3  ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทาง
การตลาด 
       (1)  รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณผลผลิต  ความต้องการ 
ของตลาด ราคา ฯลฯ  เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต 

       (2)  เผยแพร่ความรู้ด้านการตลาด ของสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ โดยพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลแบบครบวงจร 
       (3)  ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาด  ประกอบการตัดสินใจในการผลติ 
       (4)   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจงัหวัด 
       (5)  ผลักดันให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
  2.4  การส่งเสริมการรวมกลุม่และให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  และผู้ประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง 
       (1)  การนอ้มนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ไปใช้ในชีวิตประจําวัน และสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
       (2)  สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรูท้ั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน 
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      (3)  พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มขีีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และช่วยเหลอืสมาชิก
ในด้านการผลติและการตลาด  โดยนําข้อมูลจากฐานข้อมลูที่ได้ในกลยทุธ์ที่ 3 มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต 
       (4)  เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
       (5)  พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ด้านการตลาด 
       (6)  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจงัหวัด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : พฒันาศกัยภาพบคุลากรและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ในการบรกิาร
ด้านการทอ่งเที่ยว 
  กลยทุธ ์
  3.1  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากลและระดับชุมชน  ให้มี
มาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาท่องเที่ยว 
       (1)  สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ  การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ  โดยสถาบัน
ศึกษา และภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุนชนแก่ผู้ที่ขาดโอกาสและมขี้อจํากัดด้านต่างๆ 
      (2)  สร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐานระดับสากล  เพื่อพัฒนาบุคลากรของชุมชน 
ในการรองรบัการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
       (3)  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการท่องเที่ยว 
  3.2  พัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
        (1)  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการของผู้ประกอบการ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
       (2)  สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการให้มีคณุธรรมจริยธรรม และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจที่ใสใ่จต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       (3)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  เพื่อการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี  ให้เกดิขึ้นในสังคมภาคบริการของชุมชน 
  3.3  พัฒนาขดีความสามารถการบริการ  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
และสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนในการดําเนินการด้านการท่องเที่ยว 
       (1)  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหมใ่ห้กับสมาชิกในชุมชน ในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

       (2)  สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักและการท่องเที่ยว
ชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้    หน้า ๔๖ 

 

แผนพฒันาจงัหวดัตรงั พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 

 
 
 

พนัธกิจของจงัหวดัตรัง 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้มคีวามมั่งคั่ง 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

เป้าประสงค์รวม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรยีนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณแ์ละมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรังเมืองแห่งความสขุ บนฐานการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
และการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล  



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้    หน้า ๔๗ 

 

ค่าเป้าหมายเป้าประสงคร์วม 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561 

– 

2564 

1. เศรษฐกิจของ
จังหวัดขยายตัว
อย่างมั่นคงและ
ย่ังยืน 

1. อัตราการขยายของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า(ร้อยละ) 

อัตราการขยายของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรเฉลี่ย ปี 2555-
2557 ร้อยละ -0.81ร้อย
ละ -0.81 

 

1.00 

 

1.50 

 

2.00 

 

2.50 

 

1.75 

2. อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้
การท่องเที่ยว ปี 2555-
2558  เฉลี่ยร้อยละ 
12.00 

12.00 12.50 13.00 13.50 12.75 

2.   ยกระดับคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 
สร้างความเข้มแขง็
ทางสงัคมและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อกําลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น 

อัตราผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อกําลังแรงงาน ปี 2555 - 
2557 เฉลี่ย ร้อยละ 14.41

18.00 18.25 18.50 18.75 18.37 

2. ร้อยละของค่าเฉลี่ย 
(O-Net) ม.3 ท่ี
เพิ่มขึ้น 

ค่าเฉลี่ย O-net ม.3 ป2ี555 -
2557 เฉลี่ย       คะแนน 

35 40 45 50 42.50 

3.ร้อยละที่ลดลงของ
ปริมาณขยะใน
จังหวัด 

ร้อยละของปริมาณขยะใน
จังหวัดจากปี 2556-2557 
เฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.74 

2 3 4 5 3.5 

 4.  ร้อยละของระดับ
ความสุขของ
ครัวเรอืนเพิ่มขึ้น 

ระดับความสุขครัวเรือน  
ปี2556-2558 เฉลี่ย 
8.10 

8.5 8.75 9.00 9.25 8.93 

 5. อัตราตาย(ตอ่
ประชากรแสนคน)
ด้วยโรคหัวใจ
ลดลง (รอ้ยละ) 

อัตราตาย(ตอ่ประชากร
แสนคน)ด้วยโรคหัวใจ ปี 
2556-2558เฉลี่ยร้อย
ละ46.83 

47.00 46.50 46.00 45.50 46.25 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ข้อมูลฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.
2561 

– 

2564 

3.   ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์
และ
สิ่งแวดล้อมดี 

1.  ร้อยละทีเ่พิม่ขึ้น
ของพื้นที่ป่า  

ร้อยละของพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 
จากปี 2556-2557 
เฉลี่ยร้อยละ 0.65 

2 3 4 5 3.5 

2.ร้อยละที่ลดลงของ
ปริมาณขยะใน
จังหวดั 

ร้อยละของปริมาณขยะใน
จังหวดัจากปี 2556-
2557 เฉลี่ยลดลง   ร้อย
ละ 0.74 

2 3 4 5 3.5 

ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวดั (ตามลําดบัความสําคญั) 
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความย่ังยืน 

เป้าประสงค์และกลยทุธ์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 1  สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวดัดา้นเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมทีม่ั่นคงและยั่งยนื 
 เป้าประสงค ์

1. รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2. ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมลูค่าเพิ่มขึ้น 

กลยทุธ ์
1. พัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหม้ั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมสําหรับด้านการเกษตรอุปโภค– บริโภค 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรที่สําคัญ 
5. ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผูผ้ลิตชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ 
                               ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าประสงค์ 
      1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 
4.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
5.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาดสมัยใหม่ และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว        

                อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
                                เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
2. ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคง 
3. อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นปัญหาสําคัญลดลง 
4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1.  เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2.  เสริมสร้างสังคมคุณธรรมศาสนธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
3.  ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ในขับเคลื่อนตําบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ตําบล 
4.  ส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย รวมถึงแรงงานในระบบและนอกระบบ     
     แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6.   พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งครอบคลุมทั้งจังหวัด 
7.  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8. ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมให้เกิดชุมชนสุขภาวะ( 5  ดี) 
9.  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และลดการเกิดอุบัติเหตุ 
10. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  โดยการมีส่วนร่วม 

ของชุมชนและท้องถิ่น 
11. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 
12. ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพประชนทุกช่วงวัย 
13.  สนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
14.  ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่  4  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
                                กบัชุมชน/พืน้ที่ และมีความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1.   ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
2.    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความพร้อม 

ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ ์

1.  ป้องกันการบุกรุกทําลายป่าและส่งเสริมการปลูกป่าแบบบูรณาการ 
2.  ส่งเสรมิการอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา แม่น้ําลําคลอง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วม 

               ของประชาชน 
3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4.  บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ 

 6.  ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.4 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดั 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2560 – 2562) 

วิสัยทัศน ์: 
 

“เปน็องค์กรหลักในการประสานพฒันาท้องถิ่นและชุมชน มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมเชิงคณุภาพ 
สบืสานภูมิปญัญา สูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสูป่ระชาชนอย่างยัง่ยืน” 
 

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

อย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจงัหวดัตรัง 
(พ.ศ.2560 – 2562) 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐานควบคูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ ์
1. ก่อสร้างปรับปรุงบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทา่เทียบเรือ ขยายเขต 

และติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
3.  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค 
4.  พัฒนาระบบขนส่ง 
5.  พัฒนางานวางผังเมือง 
6.  ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสูแ่หล่งท่องเที่ยว 
7.  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมารีน่าแห่งอันดามันและการท่องเที่ยว 
    ชุมชน 
8.  การส่งเสรมิความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นสูช่าวต่างชาติที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง  
9.  ส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นคณุภาพชีวิตและส่งเสริมการศกึษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
1.  ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.  ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
4.  พัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
5.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย   การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
6.  ส่งเสรมิการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน    ฯลฯ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1.  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการอนุรกัษ ์พลังงานและการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2. เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บําบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
5.   บําบัดและจัดการขยะ 
6.  ส่งเสรมิและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์พลังงาน 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นอนรุักษแ์ละส่งเสริมประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
1.  ส่งเสรมิศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการอยูด่ีมีสขุ ของท้องถิ่น 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร  
     โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   ฯลฯ 
3.  สนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวก ใหแ้ก่ประชาชน      
4.  สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
5.  ส่งเสรมิการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

 7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองการบรหิารและการพฒันาบคุลากรของท้องถิ่น 
  1.  สนับสนุนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ฯลฯ 

1.5  THAILAND  4.0 
               ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่   Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่
ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ได้น้อย” เราจึงต้องการปรับเปลี่ยนเป็น“ทําน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึง 
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน  3  มิติสําคัญ  คือ  
             1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
             2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม  
             3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสูก่ารเน้นภาคบริการมากขึ้น  
             ดังนั้น ประเทศไทย 4.0  จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน  4  องค์ประกอบสําคัญ  คือ  
              1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ํารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ  
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
             2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รฐัต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง  
             3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่า ไปสู่ High Value Services  
             4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู่แรงงานที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5  กลุ่มด้วยกันคือ  
              4.1 .กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
              4.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
              4.3 กลุม่เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
              4.4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยสีมองกลฝังตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ  
              4.5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลกนัตังใต ้
2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิด สรุปสภาพปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนในตําบลกันตังใต้ รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
กันตังใต้ ได้ร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายและ
ปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลกันตังใต้เป็นตําบลท่ีประชาชนมีความอยู่
ดีกินดี และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

 

 
 
 
 
2.2 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 :  การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณปูโภค 
เป้าประสงค ์:  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้

มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 80 
(3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ร้อยละ 80 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 :  การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ :  เมืองเกษตรกรยั่งยืนการท่องเที่ยวและบริการมีมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ร้อยละ 1  
(2) ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 1 

กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
(2) พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

 

“เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 
อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางประชารฐั ก่อให้เกิดประโยชน์สขุอย่างยั่งยืน ” 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 :  การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา และศิลปวฒันธรรม 
เป้าประสงค ์:   

(1) ประชาชนได้รับการศึกษาและมีแหล่งการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพ 
(2) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 

ให้คงอยู่สืบไป 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 

(2) ร้อยละของครูที่ทีการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
(3) ร้อยละศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมอันดีงามที่ได้รับ

การอนุรักษ์และสืบสาน 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
(๒) เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
(๓) สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและค่านิยมอันดีงาม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 :  การพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
เป้าประสงค ์:  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละของป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละที่ลดลงการบุกรุกป่าชุมชน ร้อยละ 5 
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 5 
(4) ร้อยละของหมู่บ้านที่สภาพแวดล้อมดีขึ้น ร้อยละ 40 
(5) ร้อยละของหมู่บ้านที่จัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย ร้อยละ 40 

กลยุทธ์ 
(1) สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 :  การพฒันาด้านคณุภาพชีวิตและสังคม 
เป้าประสงค ์:  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี ร้อยละ 5 
(2) ร้อยละของผู้สงูอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ ร้อยละ 80 
(3) ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล ร้อยละ 80 
(1) ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ 80 



แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้    หน้า ๕๕ 

 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
(2) ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 :  การพฒันาด้านการเมืองการบรหิาร 
เป้าประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 75 
(2) ร้อยละของข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ 
(๑) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
(๒) ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 :  การพฒันาด้านการอยูด่ีมีสขุ 
เป้าประสงค ์:  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุขพึ่งตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

(1) จํานวนครัวเรือนที่ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง จํานวนครัวเรือน 
(2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่กีารดําเนินการตามแนวพระราชดําริ จํานวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
กลยุทธ์ 

 (1) ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรอืน 
(2) สนับสนุนการน้อมนําแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
   เป็นหลักการพัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
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กันตังใต้น่าอยู่ มุ่งสู่สังคมดีมีสุข
 

2.3 จุดยืนทางยทุธศาสตร ์(Positioning) 
 ด้วยสภาพพื้นที่ของตําบลกันตังใต้ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทําการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่งน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร มีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อันดีงาม จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตําบลกันตังใต้ ดังนี้ 

“ขบัเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพฒันา เพือ่พฒันาตําบลใหป้ระชาเป็นสุข” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

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 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
 

3.1   ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 

3.2   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

3.3   สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงาม 

4.1   สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมติและ
ส่ิงแวดล้อม 

4.2   พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
บูรณาการการจัดขยะอย่างถูก
สุขอนามัย 

5.1   ส่งเสริมและจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 

5.2   ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของ
ประชาชน 

 5.3   ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

6.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.2   ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
6.3   พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  
  
 

7.1   ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ครัวเรือน 

7.2   สนับสนุนการน้อมนําแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหลักการ
พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชน 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 
ในการพัฒนาตําบลตามอํานาจหน้าท่ี 
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2.4  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 

นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณ 
เชิงบรูณาการ

แผนบรหิารราชการแผน่ดิน

แผนปฏบิตักิารกระทรวง/กรม/ 
หน่วยปฏบิตั ิ

แผนพฒันากลุม่จังหวดั 
 

แผนพฒันาจงัหวดั 

กรอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. 
ในเขตจังหวดั 

แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ ี
องค์การบรหิารส่วนตาํบลกนัตังใต ้

แผนพฒันา อบจ. 

ประสานโครงการระดบัอาํเภอ 

แผนชุมชน 

ประชาคมท้องถิ่น 

นโยบายคณะผูบ้รหิารท้องถิน่ 

ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น 

องค์กรภาคประชาสังคม 

เกินศักยภาพ

เกินกรอบวงเงิน

แผนพฒันาอาํเภอกันตงั 
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3. การวเิคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถิ่น 
3.1  การวเิคราะหก์รอบการจดัทาํยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของตําบลกันตังใต้และองค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้เป็นการประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ของตําบลกันตังใต้ อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะ
คุกคามหรือข้อจํากัด (Threat) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT 
analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ในภาพรวม ทําให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ยึดถอืค่านิยม “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อ
ประชาชน”   และทํางานโดยยดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนา 
2. มีแบ่งโครงสร้างองค์กรและกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. บุคลากรมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถมุง่มั่น 
รับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
4. ผู้บริหารมีนโยบายที่ดใีนการบริหารงานและดําเนินการ 
ตามนโยบายที่ได้วางไว ้
5. โครงสร้างทีก่ําหนดให้ผู้บรหิารทอ้งถิ่นมาจากการ
เลือกตัง้โดยตรง ทําใหก้ารตัดสินใจของผู้บรหิารสนอง
ความต้องการของประชาชนไดต้รงจุดมากขึ้น 
6. หน่วยงานมคีวามเป็นอิสระในการบริหารงาน ทําใหเ้กิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
7. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ กําหนดไว้ชดัเจน 
8. ผู้นําในตําบลมีความเข้มแขง็ ประสานความร่วมมือซึง่
กันและกันเป็นอย่างด ี
9. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและ
เข้าถงึประชาชนไดอ้ย่างเป็นกนัเอง 
10. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกรรม ฐานะมั่นคง 
11. มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1. บุคลากรขาดการฝกึอบรมทักษะเฉพาะด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การประสานงานและการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ภายในยงัขาดประสทิธิภาพ 
3. ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับการถ่ายโอนภารกิจ  
ซึ่งมีความสับสนยุ่งยากพอสมควร 
4. ข้อจํากดัดา้นกฎ ระเบยีบ ขอ้บังคบัต่าง ๆ 
5. งบประมาณมีจํานวนจํากดัในการเร่งการพฒันา ทําให้
การพฒันาเป็นไปอยา่งชา้ ๆ 
6. อุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ยังไมเ่พยีงพอตอ่ความ
จําเป็นและความต้องการ 
7. ประชาชนขาดความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ 
ประกอบอาชพี 
8. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรกัษห์วงแหน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึงขาดการบํารุง 
 ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของทางราชการ 
10. ขาดการส่งเสริม พัฒนา และผลิตผลทางการเกษตร 
การตลาด ตลอดจนการกระจายผลผลิตข้อจํากัดด้าน 
งบประมาณ จงึไม่สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่าง 
เพียงพอและทั่วถึง ประกอบกับปัญหาความต้องการ 
หลากหลายแตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้ทัง้หมด 
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ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threat : T) 
1.  กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้เกิดการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของแรงงานฝีมือ
เตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการเคลื่อนยา้ย 
แรงงาน  
3.  กระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ 
ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค มีการสนับสนนุการทําเกษตรอนิทรยี ์
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร 
4. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาภูมปิญัญา 
ท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.   ความไม่แนน่อนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคา 
ผลผลิตตกต่ํา ไม่มีการรวมกลุ่มท่ีเข้มแข็ง ทําให้ถูกเอารัด 
เอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชนแ์ละพ่อค้าคนกลาง  
รวมทั้งปจัจัยการผลิตมีการปรบัราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทนุ 
 การผลิตภาคการเกษตรปรบัสูงขึ้น 
2.   การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ท้องถิ่นมนี้อย 
3.  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทําลายวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
4. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมีการ 
 เปล่ียนแปลงตลอดเวลา อีกท้ังการเปิดประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
  และการแข่งขันสินค้าทางการเกษตร 

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตําบลกันตังใต้ได้รับรู้ รับทราบ
ถึงปัญหา/ความต้องการของประชาชนในตําบลกันตังใต้ และได้ทําการสังเคราะห์ วิเคราะห์และรวบรวมปัญหา
และความต้องการเหล่านั้น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย และ
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งแนวทางแก้ไข ดังนี้ 
 

ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต / แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(1) ปัญหาการ

คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน ตําบลกับ
อําเภอไม่สะดวก 

- ถนนภายในหมู่บ้านบางช่วงเป็นถนนลูกรัง 
ทําให้เกิดฝุ่นละออง จากการสัญจร 
- ไม่มีระบบระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ มีน้ํา
ท่วมขังในเขตตําบล  
- ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตสํานึกท่ีดีต่อ
การช่วยบํารุงดูแลทางสาธารณะ 

ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- การพัฒนาระบบขนส่งการลําเลียง
ผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและทันตามความต้องการ
ของผู้บริโภค 

(2) ปัญหาระบบไฟฟ้า
ไม่เพียงพอและ
ท่ัวถึง 

- มีการขยายเขตพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อตั้ง
ครัวเรือนใหม่ ทําให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
- ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 

 

หมู่บ้านที่ไฟฟ้า
ยังไม่ครอบคลุม 

- ประสานและสนับสนุนการขยาย
เขตการให้บริการไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

- การติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะสามารถ
ลดปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลงได้ ซ่ึงนับวันจะมี
ความรุนแรงขึ้น  

- ระบบพลังงานทดแทนมีบทบาท
สําคัญในอนาคต โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทติย์จะสามารถ
แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลได ้
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต / แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(3) ปัญหาไม่มีเอกสิทธ์ิ

ในที่ดิน 
- ประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินของ
ตนเอง 
-  ประชาชนไม่มีท่ีดินทํากินเป็นของตนเอง
ทําให้มีภาระค่าเช่าท่ีทํากิน 

ทุกหมู่บ้าน - การไม่มีพื้นที่ทํากินนับวันจะเป็น
ปัญหาขึ้นเรื่อยๆ มีการแย่งพื้นที่
ทํากิน เกษตรกรต้องเช่าพื้นที่ทํา
กินแพงขึ้น 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน 
(1) ปัญหาผลผลิตทาง

การเกษตรราคา
ตกตํ่า 

 

-  ผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นที่ มีราคาต่ํา
ประชาชนไม่สามารถขายผลผลิตได้ใน
ราคาท่ีต้องการ 

 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
และการตลาด โดยเน้นให้
ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
สร้างอํานาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของตําบล 

- ปรับปรุงพื้นที่ทํากินให้เหมาะสมกับ
การปลูกพืช หรือเลือกปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

(2) ปัญหาการว่างงาน
และการอพยพ
แรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  อัตราการว่างงานของประชาชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง การฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
แก่ประชาชนโดยทั่วไปยังไม่สามารถทําให้
ประชาชนนํามาประกอบอาชีพในท้องถิ่น
เท่าท่ีควรทําให้ราษฎรอพยพหางานทํายัง
ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  

-  การฝึกอบรมวิชาชีพไม่สามารถดําเนินการ
ได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากขาดแคลนผู้สอนที่
มีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชา ประกอบกับ
วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมไม่เพียงพอและ
ไม่ทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้าของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทํา
ให้การฝึกปฏิบัติและแรงงานไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกหมู่บ้าน - สร้างอาชีพเสริมให้มีงานทําตลอดปี 
จนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้ใน
ระดับหนึ่งและพัฒนาขึ้นตามลําดับ 

-  โครงการส่งเสริมต่างๆ จะประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจและทัศนคติของประชาชนใน
ตําบล 

(3) ปัญหาพ่อค้าคนกลาง 
 
 

-  เกษตรกรมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลางทีร่ับซ้ือผลิตผลทางการ
เกษตร เนื่องจากเกษตรกรไม่มีอํานาจ
ต่อรอง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่
ดําเนินการโดยต่อเนื่อง ให้พัฒนา
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
สร้างอํานาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด 

(4)   ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและ
ประกอบอาชีพ 

 

-  ประชาชนขาดความรู้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย 

 

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

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

3.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) ปัญหาป่าไม้ถูก 

บุกรุก ทําลาย 
- ในแต่ละปีพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ทําลายลงทุก

ปี ทําให้เกิดการสูญเสียดุลยธรรมชาติ
กระทบหลายด้านทั้งดินฟ้าอากาศฝน 
- ไม่มีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อ

ทดแทนป่าไม้ถูกทําลาย 

ทุกหมู่บ้าน - ปรับปรุงแหล่งน้ําให้มีคุณภาพ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี 

- จัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ป้องกัน
การบุกรุกทําลายเพิ่มขึ้น 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านตระหนักใน
เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนโดย
การปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าท่ีถูก
บุกรุกทําลาย 

(2) ปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ 

- มีการใช้สารเคมีจํานวนมาก ทําให้ดินเกิด
การปนเปื้อนสารพิษ 
- มีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่มี

การปรับและบํารุงดินอย่างถูกวิธี 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริม สนับสนุนและจัดอบรม
การทําเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ เพื่อ
ลดการใช้สารเคมี 

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
(1) ปัญหาน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค 
- ระบบประปาหมู่บ้านขาดประสิทธิภาพ 
ทําให้ผลิตน้ําประปาไม่มีคุณภาพ 
เนื่องจากขาดแหล่งน้ําท่ีเหมาะสม 
- การขยายเขตประปายังไม่ท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน 
- ระบบประปาหมู่บ้านชํารุดเสียหายบ่อย 

ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาระบบกิจการประปา
หมู่บ้าน ให้สามารถบริการน้ําเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคให้มี
คุณภาพที่ดีและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหล่งน้ําให้สามารถกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ผลิตน้ําประปาอย่าง
เพียงพอ 

(2)   ปัญหาขาดแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 

- แหล่งน้ําต้ืนเขิน คุณภาพน้ําไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ตลอดปี 
- แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรไม่สามารถรองรับ
น้ําใช้ได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะช่วง
หน้าแล้ง 
- ไม่มีระบบชลประทานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ทําให้ไม่สามารถนําน้ําท่ีมีปริมาณมากใน
ฤดูฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน - การขยายตัวของพื้นที่ทํา
การเกษตร ทําให้เกษตรต้องการ
น้ําเพื่อการเกษตรมากยิ่งขึ้น  

- ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้ตลอด
ปี  

- ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่มีศักยภาพ พัฒนา
ระบบชลประทานที่ดีและปรับปรุง
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
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/กลุ่มเป้าหมาย 
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5. ปัญหาด้านสังคม 
(1) ปัญหายาเสพติด -  ยาเสพติด โดยเฉพาะ “ยาบ้า” กําลัง

ระบาดในหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน
และนักเรียน 

ทุกหมู่บ้าน - การระบาดของยาเสพติดในตําบล
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ตําบลสามารถเข้า-ออก ได้
หลายทาง การกวดขันและจับกุม
ผู้ค้ายาเสพติดในตําบลจึง
ดําเนินการได้ยาก 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความ
รักสามัคคีในชุมชนและต่อต้านยา
เสพติด ฟื้นฟบูําบัดผู้ติดยาเสพติด 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

(2)   ปัญหาการขัดแย้ง
ในชุมชน 

 

- ประชาชนไม่รับผดิชอบต่อตนเองในส่วน
ของสังคมส่วนรวม ไม่เคารพต่อ
กฎระเบียบท่ีชุมชนร่วมกันจัดต้ังขึ้น 
 

ทุกหมู่บ้าน - สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรัดให้คน
มุ่งเอาตัวรอดและเห็นแก่ตัว  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
โครงการสร้างจิตสํานึกต่อตําบล
และส่วนร่วม 

(3)   ปัญหาความ
เข้มแข็งของชุมชน
และความสงบ
เรียบร้อย 

-  การจัดต้ังกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ภายในชุมชนไม่ม่ันคงย่ังยืน 

-  ประชาชนยังขาดการอบรมด้านการ
วางแผนป้องกันภัย และรักษาความสงบ 

-  ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันภัย 

ทุกหมู่บ้าน - เพิ่มบทบาทของประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างย่ังยืน 

(4)   ปัญหาเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ติดเชื้อ 
(เอดส์) 

-  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) จํานวนหนึ่งยังขาดการ
สงเคราะห์ ขาดการดูแลเอาใจใส่ ถูก
ทอดทิ้ง 

 
 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําให้
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้ติดเชื้อ (เอดส์) ไม่ได้รบัการ
เอาใจใส่เท่าท่ีควร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ของผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) 

(5)   ปัญหาเยาวชน - เยาวชนขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข งานเทศกาล งานบุญ
ประเพณีต่างๆ มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง 
ยกพวกชกต่อยกันเป็นประจํา 
- การท้องก่อนวัยอันควรของเยาวชนหญิง 

ทุกหมู่บ้าน - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ระบบอินเตอร์เน็ต ทําให้วัยรุ่นมี
พฤติกรรมเลียนแบบท่ีผิดๆ  

- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้าง
ความสามัคคีของเยาวชนในตําบล 

- อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการวางแผนครอบครวั 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
(1) ปัญหาการเจ็บป่วย

ของประชาชนสูง 
- กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับประชาชนเพื่อทําการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อให้อยู่ปริมาณท่ีต้องการ
ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน ยังไม่
มีการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรมและจริงจัง และต่อเนื่อง 
 

ทุกหมู่บ้าน - ทําการควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในพื้นที่อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

- สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชน
ให้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมือ
ดําเนินการควบคุมโรคติดต่อ 
 

(2)   ปัญหาอันตรายที่
เกิดจากการใช้
สารเคมี 

-  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการ
ประกอบอาชีพ ทําให้เสี่ยงต่ออันตราย
ของสารพิษจากสารเคมี 

-  ประชาชนไม่เห็นความสําคัญที่จะป้องกัน
อันตรายที่จะได้รับจากการใช้สารเคมี 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
การใช้สารเคมี 

- ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ ลด
การใช้สารเคมี 

(3) ปัญหาขยะ - ไม่มีการแยกถังขยะเปียก ถังขยะแห้งหรือ
เศษแก้ว 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง

การจัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่อง
สุขลักษณะที่ดีของชุมชนและ
จัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

7.  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(1) ปัญหาวัฒนธรรม

ท้องถิ่นถูกลืมเลือน 
- คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ ประเพณี
ด้ังเดิมของท้องถิ่นมักถูกลืมเลือน ความ
สมัยใหม่เริ่มเข้ามาแทนที่ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง
อย่างจริงจัง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมการจัดให้มีศูนย์อนุรักษ์
และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดให้ทําการสํารวจ
และรวบรวมข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ดํารงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป 
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ปัญหา สภาพปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
/กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต/แนวทางแก้ไข 

8. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
(1) รายได้ของ อบต. 

ไม่เพียงพอ 
- รายได้ท่ี อบต.จัดเก็บเอง และรายได้จาก

ส่วนราชการอื่นจดัสรรให้ ไม่เพียงต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องอาศัยงบประมาณจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก 

อบต.กันตังใต้ - พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
ให้มีคุณภาพ 

(2) ปัญหาด้าน
ศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและไม่
มีประสบการณ์เพียงพอ 
- บุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็นยังขาด

แคลน ทําให้การบริหารงานขาด
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน 
ส่วนตําบล 

พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง 

- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นที่พึง
ปรารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน การ
ให้บรกิารที่ดี 

- ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการทํางาน 

(3) กิจกรรมภาครัฐ
ไม่ได้รับความ
ร่วมมือ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจบทบาท
อํานาจหน้าท่ีของภาครัฐแต่ละหน่วยงาน 
- การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการ
ของภาครัฐยังไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนขาดจติสํานึกท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
ในบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ทําให้การพัฒนาไม่ครอบคลุม
เป้าหมายที่แท้จริง 

ทุกหมู่บ้าน - รณรงค์ประชาสมัพันธ์สร้างความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทอาํนาจ
หน้าท่ีของภาครัฐแก่ประชาชน 

- จัดให้มีสถานที่ศูนย์แหล่งข้อมูล
ข่าวสารประจําหมู่บ้านทุกแห่ง 
รวมทั้งจัดระบบกระจายข้อมูล
ข่าวสารด้านการเมือง การบริหาร
บ้านเมืองทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างทุกองค์การในตําบลเพื่อ
สร้างความรัก ความสามัคคี 

3.2 การประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของตําบลกันตังใต้ มีดังนี้ 
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 

โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
(2) โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น เปิด

โอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอล 
(3) ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทําให้ภาระการคลังเพิ่มขึ้น สะท้อนถึง

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการพึ่งพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพิ่ม
สูงขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังตํ่า ความต้องการกําลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทย
สามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 
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(5) สังคมไทยกําลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพื่อปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 
เฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

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

(8) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้ง
ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(9) ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การดํารงชีวิตของคน  

(10) การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสาน ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things3 เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จะทําให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

                                                            
        3 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ เช่น  โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
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ส่วนที ่5 
การติดตามและประเมินผล 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กําหนดก็ได้ และให้
คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อ
นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู่ 
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการทํางาน หาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
กว่าเกินที่กําหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า แผนงานที่
กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จของแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกําหนด

กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใชโ้ดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
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(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการทํากิจกรรมทีม่ีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกดิขึ้นจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนด

มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรอื การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผน พัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ
สองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/ข้อเสนอ 
แนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

1. การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์และโครงการ 
จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้ จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ
ในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อนําไปสู่การวัดความสําเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไป
ในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้น ในขั้นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะนํามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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การติดตาม (Monitoring) จะทําให้เราทราบได้ว่า ขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ในระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart จะทําให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีการดําเนินการในช่วงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ แผนการดําเนินงานประจําปีก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการ
ดําเนินการ 

การประเมินผล (Evaluation) จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด 
(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ดังนี ้

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินงาน กิจกรรมจากเป้าหมายที่กําหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่ตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่ และประสบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการวัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จํานวนแหล่งน้ําขนาดเล็กเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณงานก่อสร้างเทียบกับเป้าหมายช่วงเวลาที่กําหนด 

(2)  จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึง
จําเป็นต้องมีตัวช้ีวัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริมในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์์ เดือน ไตร
มาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

(3)  ทรัพยากรที่ใช้ในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงบประมาณ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการและอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนวัน (Man–
month) 

(4)  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะ 
เวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เกณฑ์ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดําเนินงาน

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้
ในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่ายเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะใช้ได้กับการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม
ประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 

(2)  ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ
ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดําเนินการโครงการและจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม
และการเพิ่มเติมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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(3)  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

(4)  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ การตัดทอน
ขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคการ
คิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสทิธผิล (Effectiveness) 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์ที่พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์์เฉพาะด้าน โดยจาก

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ คือ 

(1)  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่ามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมากน้อยเพียงไร 
และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจํานวนประชากร 
ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 

(3)  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการภาครัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

(4)  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผล เพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการหรือไม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งผู้มุ่งหวัง (Intended Impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended Impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาส ทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการดํารงชีวิต 

(2)  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์์และมาตรการนโยบาย ผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
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(3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ี วัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือน
ที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติย่ิงขึ้น การปฏิบัติ
ของยวด ยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขาย
เสียง การลดพฤติกรรมที่มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งความสอดคล้อง พิจารณาว่าวัตถุประสงค์์ของโครงการสอด

คล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมินความ
ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสอด
คล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน
ตามความรุนแรงของปัญหา 

(2)  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนํามาใช้ตลอดช่วง
ระยะ เวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

(3)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําเรียกร้อง ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจาก
การดําเนินโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่
สําคัญ 3 ประการ คือ 

(1)  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ 
อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับ
ผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและขนาด
กองทุนดําเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 

(2)  สมรรถนะด้านสถาบัน เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ
พัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อ
การดําเนินโครงการ 

(3)  ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความย่ังยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกําลัง
ผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
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7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์์ผลกระทบ

จากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาคความทั่วถึงในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ คือ 

(1)  ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ําแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การ
จัดหาตําแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้
แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

(2)  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวช้ีวัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศหรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส 
บทบาทระหว่างชาย/หญิง การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 

(3)  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชน
รุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร/ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึง 
ถึงชนรุ่นอนาคต ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้าง (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดําเนินโครงการไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายหรือผลกระทบลบต่อสังคมหรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
(1)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลจากการ

ดําเนินการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในช่วงก่อนทําโครงการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบใน
ลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดําเนินโครงการ 

(2)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิด
จากโครงการพัฒนา ในลักษณะของผลกระทบภายนอก ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้อง
แบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคมที่ต้องเสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ต้องถูกน้ําท่วมเสียหายจากอุทกภัย 

(3)  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดังเดิม 
 เกณฑ์และตัวช้ีวัดดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล โครงการซึ่งครอบคลุม
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวช้ีวัด
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และโครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะ
เพื่อประมาณเป็นตัวช้ีวัดรวมของแต่ละแผนยุทธศาสตร์หรือโครงการต่อไป 
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2. สรปุผลการพฒันาท้องถิน่ในภาพรวม 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดย 

(1) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ โดยดําเนินการให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย และดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคําอธิบายแนวทางปฏิบัติ 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถนําเอาแบบสําหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้ 

(2.1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต่อไป เงื่อนไขสําคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Key Stakeholders) ในการกําหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการดําเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 

(2.2) แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton 
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทําความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์
และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติงาน
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทําความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์รวมหรือ
ภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถช่วยองค์กร
สามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ได้การนําตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ BSC 
เป็นการมุ่งเน้นความสําคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุงให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

(2.3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ  (Result Framework Model ; RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้องกับ
การทําแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยจะพิจารณาว่าแผน
กับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate Result ; Irs) 
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การกําหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทํา
ให้สามารถนําไปพัฒนากลยุทธ์การดําเนินการต่อไปได้ รวมท้ังยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได้อีกด้วย 
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(2.4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ

ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนําเข้ากระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งใน
ลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท ( Context) 
การดําเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่
เกิดขึ้นและผลกระทบ  

(2.5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System ; 
PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกับตัว
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ
นําไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนําไปสู่
การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

(2.6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem-
Solving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมินที่
สําคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนําความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable Knowledge) 
ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริงใน
สถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย 
เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การนําวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมิน
แผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการ
วิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนําเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 

(2.7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความสําคัญกับการกระทํา ทั้งในรูปของการกระทําหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึง
มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกําหนดแผนงาน
ของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินการ โดยเริ่มต้ังแต่การกําหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การ
ปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป 
นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กําหนดนโยบายอีกด้วย 

(2.8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวก-ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ต้ังใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดําเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กําหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดําเนินอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผลที่เกิดขึ้น 
(Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการว่ามีผล หรืออิทธิพลอย่างไรทั้งต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ อันจะเป็นสิ่งที่
ใช้กําหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร และนอกจากนี้การ
ประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
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(2.9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ใน
การตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของตาราง
โดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวต้ังจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะกําหนดอัตรา
สําหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยมในทาง
การแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการติดตาม เฝ้า
ระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ  

(2.10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
กําหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมิน
ตนเองมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ (1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร (2) กําหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย (3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง (4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ (5) กําหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ และ (6) ดําเนินการ 

(2.11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ 1 - 10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

สําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี (ยุทธศาสตรแ์ละโครงการ)
นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้ 

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่อง มือ ใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เป็นต้น 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะต้องกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และลําดับของ
ข้อความ การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระสําคัญที่ต้องการ การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 

(2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของ
การสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอ
คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบน้ีนอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย  

(2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบาง
คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
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(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า
กําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนิน การสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนํามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
สิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มี
ลักษณะเด่น คอื 

-  มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
-  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากทีส่ดุ และชัดเจน

มากที่สุด 
-  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
-  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
-  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
-  จดบันทึกอย่างละเอียด 

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
สังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
สังเกตและผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 

(4) การสํารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เมื่อได้ดําเนินการติดตามแล้ว ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคําถาม เช่น ใครเขา้ร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดทํายุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีก่ีคน ก่ีกลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลทีแ่สดงจํานวน เช่น จํานวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จํานวนกิจกรรมที่
ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสรมิสร้างความสามัคคี เป็นต้น 
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(2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญ 
มีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง 
ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มคีวามสัมพันธ์และเชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
 ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสําเร็จได้จาก 

(1) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
(2) บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
(3) บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
(4) บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)  
  

3. ข้อเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
3.1  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 

การติดตามและประเมินผลคุณค่าของโครงการ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการดําเนินโครงการ ซึ่ง
เป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพ เพราะสิ่งนี้ยังไม่ใช่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มี
การดําเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเน้นการลุยจัดทําโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดําเนินงานไปแล้วเกิดผล
ลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การท่ีพิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการ
ดําเนินโครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น แต่การพิจารณา
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณา
และคํานึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอกแผน (เกิน
ความคาดหมาย) นอกจากนั้น ผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการดําเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วน
หนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการดําเนินโครงการ โดยปกติ ผลกระทบ
มักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่กิจการใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา เงิน สินทรัพย์ 
ช่ือเสียง เพื่อให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ผลผลิต ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรม
เกิดการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่า ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการเกิด
ผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่า
ผลกระทบ 

ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างอันเนื่องจากผลการดําเนินโครงการ ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ความสนใจ ซึ่งได้แก่ 

(1)   ผู้ใช้บริการ/ประชาชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “สิ่งที่ดี” จากการดําเนิน
โครงการ 

(2)  ผู้ให้เงินงบประมาณดําเนินโครงการ ต้องการเห็นว่า ผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง 
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(3)  ชุมชน ประชาสังคมที่ต้องการดูว่าโครงการ/กิจการ ได้สรา้งผลงานทางบวกอย่างไร 
การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหาดัชนีช้ีวัดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่า

ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 
ในปัจจุบันมีการนําผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 

พยายามที่จะนําไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพฒันาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งสําคัญ คือ การกําหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวกําหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

(1) การกําหนดทิศทาง (Direction setting) - แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
(2) การจัดลําดับความสําคัญ (Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญทีส่ดุของ

การมองอนาคตและเป็นแรงผลักดันในอันที่จะจัดการกับข้อจํากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
(3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) - ระบแุนวทางใหม่ๆ ที่

กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดทํานโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
(4) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจําเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

(5) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) – ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

(6) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) – ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กร หมู่บ้าน ชุมชน การสือ่สารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้การศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
การติดตามและประเมินผล อาจจะทําได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุน-ผลประโยชน์

(Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น 
(1) การสํารวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ

ดําเนินการ 
(2) การประชุมหารือหาข้อยุติในการวางแผนและการดําเนินงาน เพื่อเตรียมการในประเด็นที่

จะต้องพิจารณา การสํารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน และอาจจะ
รวมไปถึงการทบทวนแผนพฒันาหรือกลยุทธ์ 

(3) ระบบการติดตามและประเมนิผลโครงการ อาจจะจําเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้แล้ว 
บุคลากรจะต้องทําความคุ้นเคย ทําความเขา้ใจเพื่อจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 

(4) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
จัดทํารายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่ 
(1)  โครงการ/กิจการจะสามารถเพิ่มความมุ่งเน้นเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบทีค่วรจะ

เป็น ซึ่งจะให้ขอ้มูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
(2)  ผลกระทบทางลบควรจะนํามาพิจารณาและคํานึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม

ปกปิดและละเลย 
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(3)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่
เป็นผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
เพียงด้านเดียว 

(4)   สามารถใช้ข้อมูลที่ได้ในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้ดีขึ้น 
แนวคิดที่อาจจะนํามาใช้ในการติดตามและประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ อาจจะมีหลายแนวทาง 

เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึน้กับ 
-  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ 
-  ทรัพยากรที่เกีย่วข้อง 
-  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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