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ประกาศเทศบาลตําบลกะรน 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลตําบลกะรน 

 
   เทศบาลตําบลกะรน ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการจัดทํางบประมาณประจําปี และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๑๗ กําหนดให้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาสามป ี

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลกะรน ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี และ

ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีฯ แล้ว เทศบาลตําบลกะรนจึงขอประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณและเป็นแนวทางใน

การพัฒนาเทศบาลตําบลกะรนต่อไป  
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

 

    ประกาศ ณ วันที่   ๒๕   มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

 
(นายทวี  ทองแช่ม) 

นายกเทศมนตรีตําบลกะรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํานํา 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยให้มีการจัดทํา

และทบทวนเป็นประจําทุกปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการ

จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ

ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลกะรน ได้

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2557-2559) โดยได้นําแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจน

ปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน มาประกอบการพิจารณาจัดทํา แผนงาน/โครงการ ที่

สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายกําหนดและได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2557-2559) ทําให้สามารถนําแผนพัฒนาสามปีดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

   เทศบาลตําบลกะรนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) จะเป็น

เครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อจุดมุ่งหมายที่ได้

คาดหวังไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 
บทนํา 

  1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่

จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 

โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกป ี

   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ

พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  เพ่ือใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/

กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และเพ่ือให้กระบวนการจัดทํา

งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 

  3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป ีมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นการพัฒนาให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง

สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี

  ข้ันตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา 

ปัญหาความต้องการและข้อมูล นํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้ันตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 



 ข้ันตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนา

สามปี  

  4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    

  เป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนว

ทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปน็อุปสรรคต่อกนัและ

สามารถนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทาง การดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญ 

ของเทศบาลตําบลกะรน 
 
 
 
 
 

 



 
ส่วนที่  2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานสําคัญของเทศบาลตําบลกะรน 

 2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 เทศบาลตําบลกะรน เดิมเป็นสุขาภิบาลตําบลกะรน จัดตั้งข้ึนโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 110 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2530 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 

8 เมษายน 2530 และได้เปล่ียนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกะรน” เป็น “เทศบาลตําบลกะรน” ตาม

พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 

  2.1.1 ที่ตั้ง 

  ตําบลกะรน เป็นตําบลหนึ่งใน 8 ตําบลของอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สํานักงานเทศบาลตําบลกะ

รน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนกะตะ ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 19 กิโลเมตร 

  2.1.2 อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 

  ตําบลกะรน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 ไร่ พ้ืนที่

ครอบคลุม 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกช้าง ชุมชนกะตะ ชุมชนโคกโตนด-กะตะ

น้อย 

  มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ ดังนี้ คือ 

   ทิศเหนือ     ติดต่อ  เทศบาลเมืองป่าตอง อําเภอกะทู้ 

  ทิศใต้       ติดต่อ  เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต 

  ทิศตะวันออก ติดต่อ  เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 

  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

  2.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ทางทิศใต้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา 

  พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพ้ืนที่

เกษตรกรรม 

  2.1.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 

  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดป ีมี 2 ฤดู ประกอบด้วย 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉล่ียสูงสุด 33 องศาเซลเซียส 

ต่ําสุด 24 องศาเซลเซียส 

  ฤดูร้อน เริม่ตั้งแต่เดือนธนัวาคม ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉลีย่สูงสุด 36 องศาเซลเซียส 

ต่ําสุด 26 องศาเซลเซียส 



 

  2.1.5 เขตการปกครอง 

 จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีจํานวน 5 ชุมชน คือ 

หมู่ที ่ ชุมชน จํานวนครัวเรือน 

1 กะรน 1,406 

3 บางลา 1,297 

4 คอกช้าง 975 

2 กะตะ 1,925 

2 โคกโตนด-กะตะน้อย 1,000 

  ที่มา : ข้อมูล จากสํานกังานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะรน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

 

 2.1.6 ข้อม ูลประชากรในพื้นที่ 

  จํานวนประชากรเทศบาลตําบลกะรน ปี 2556 รวม 7,960 คน แยกแป็น เพศชาย 3,819       

คน เพศหญิง 3,891 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 398 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

เด็ก (ทารก–3 ป)ี 291 277 568 

เด็ก (4-6 ป)ี 226 197 423 

เด็กโต (7-12 ป)ี 321 330 651 

วัยรุ่น (13-18 ป)ี 318 318 636 

ผู้ใหญ่ 19-60 ป)ี 2,463 2,784 5,247 

ผู้สูงอายุ (60 ป ีข้ึนไป) 200 235 435 

 

  - แยกจํานวนประชากรและชุมชน 

ประชากร 
หมู่ที ่ ชื่อชุมชน 

ชาย หญิง 
รวมจํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน 

1 กะรน 1,043 1,186 2,229 1,406 

3 บางลา 736 778 1,541 1,297 

4 คอกช้าง 497 491 988 975 

2 กะตะ 1,076 1,205 2,281 1,925 

2 โคกโตนด-กะตะน้อย 426 495 921 1,000 

ที่มา : ข้อมูล จากสํานกังานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะรน ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 

 



 

 2.1.7 การนับถือศาสนา 

 ประชากรทั้งตําบลเป็นผู้นบัถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 100 

 2.1.9 ข้อมูลด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   1) การสื่อสาร/โทรคมนาคม 

  1. มีทีท่ําการไปรษณีย์ 1 แห่ง 

   2. มีการให้บริการด้านโทรศัพท์ดําเนินการโดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ทีทีแอนด์ท ีจาํกัด (มหาชน) มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจําชุมชน 77 แห่ง 

ชื่อชุมชน จํานวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ (แห่ง) 

กะรน 18 

บางลา 12 

คอกช้าง 17 

กะตะ 19 

โคกโตนด-กะตะน้อย 21 

รวม 77 

ที่มา : ระบบข้อมูลกลางเทศบาลตําบลกะรน ณ เดือนพฤษภาคม 2556 

  2) การคมนาคมขนส่ง 

   การคมนาคมของตําบลกะรน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 สายฉลอง-กะรน ทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 สายกะรน-ราไวย์ และถนนภายในเขตเทศบาลประกอบด้วย 

   1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 37 สาย ความยาว 12.155 กิโลเมตร 

   2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จํานวน 12 สาย ความยาว 21.831 กิโลเมตร 

3. ถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน 1 สาย ความยาว 400 เมตร 

   การคมนาคมภายในตําบลกะรน มีถนนท้องถิ่นที่เช่ือมต่อระหว่างชุมชนอย่างสะดวก มี

การบริการรถโดยสารประจําทาง ซ่ึงจะจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดวัน 

  3) ระบบประปา 

  ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลกะรนใช้น้ําประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต น้ําประปาหมู่บ้าน 

และบ่อน้ําตื้น 

  4) ไฟฟ้า 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลกะรน

ครอบคลุมเต็มพื้นที่ 

   1. พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า 100 %  

2. มีไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน 77 จุด จํานวน 1,571 โคม 



 

   5) นํ้าเสีย 

   ระบบบําบัดน้ําเสียปัจจุบันเป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) 

สามารถรองรับน้ําเสียได้ถึง 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

   2.1.10 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

   1) อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่) 

   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลกะรน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจการท่องเท่ียว 

การโรงแรม การบริการ การค้าขาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มธรุกิจโรงแรม   

2. กลุ่มเรือหางยาว 

                     3. กลุ่มเก้าอ้ี-ร่มผ้าใบ   

4. กลุ่มหมอนวดชายหาด 

5. กลุ่มเรือเจท็สกี  

6. กลุ่มเรือเรว็ 

7. กลุ่มรถแทก็ซ่ี ตุ๊ก ๆ 

8. กลุ่มแผงลอย 

                    2) อุตสาหกรรม 

   1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานตั้งแต ่10-30 คน) จํานวน 1 แห่ง 

   - โรงงานน้ําด่ืมกรีน 

  3) การพาณิชย์ 

การพาณิชย์ จํานวน (แห่ง) 

1. ธนาคาร 9 

2. สํานักงานแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 59 

3. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด 21 

4. โรงแรม/รีสอร์ท/เกสเฮาส์/บ้านเช่า 608 

5. คลินิก 7 

6. สถานีบริการน้ํามัน 1 

7. ตลาดสด 1 

8. สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  336 

9. สถานประกอบกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 512 

10. ร้านขายยา 43 

 



 

   4) แหล่งท่องเที่ยว 

  1. จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) 

 

 

 

 

 

    จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชมวิวจะอยู่ระหว่าง 2 

หาดนี้ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเว้ิงอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย  อ่าวกะตะ และอ่าวกะ

รน ซ่ึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก 

   2. หาดกะตะ (Kata Beach)  

 

 

 

 

 

 

   อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเจ้าฟ้าถึงห้าแยกฉลองเล้ียว

ขวาไปตามถนนหมายเลข 4028 หาดกะตะแบ่งออกเป็น 2 หาดคือ หาดกะตะใหญ่ กับหาดกะตะน้อย 

เป็นหาดที่เหมาะสําหรับการเล่นน้ําและใช้เป็นที่ฝึกดําน้ํา เนื่องจากมีแนวปะการังติดต่อกันไปจนถึงเกาะปู 

ซ่ึงอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ หาดกะตะเป็นชายหาด ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภูเก็ต มีเม็ดทรายสีขาวและ

ละเอียดสวยงาม บริเวณชายหาดมีต้นปาล์มข้ึนเป็นแนวตามชายหาด สวยงามเป็นที่นิยม พักผ่อนของ

ชาวต่างชาติ บริเวณชายหาดมีบ้านพัก บริษัทนําเที่ยว ร้านค้า แหล่งบันเทิง ไว้สําหรับบริการนกัท่องเทีย่ว

อย่างครบครัน 

   3. หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) 

 

 

 

 

 

   หาดกะตะน้อย อยู่ทางตอนใต้ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาดเล็กกว่าหาดกะตะ บริเวณริม

หาดมีโรงแรม รีสอร์ท และร้านค้าต่างๆ คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาดกะตะน้อย เป็นชายหาดที่ 



สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีหาดทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใส  ตามแนวหินและปะการังด้านทิศใต้ของหาดมี

ปลาอาศัยอยู่มาก  คล่ืนค่อนข้างแรงในหน้ามรสุม  และมีลักษณะของชายหาดที่ค่อนข้างลาดชัน หาด

แห่งน้ีเป็นหนึ่งในสามหาดที่มองเห็นได้จากจุดชมวิวสามอ่าวซ่ึงจะเรียงลําดับตั้งแต่ใกล้สุดไปหาไกลสุด 

ได้แก่ หาดกะตะน้อย  หาดกะตะ และหาดกะรน บางช่วงของชายหาดอาจมีโขดหิน ฉะนั้น จึงต้องใช้

ความระมัดระวังในการเล่นน้ํา เพราะอาจโดนคลื่นซัดไปกระทบโขดหินได้ 

   4. หาดกะรน (Karon Beach) 

 

 

 

 

 

 

 

   5) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 1. สนามกีฬา (สนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์) 

   2. สวนสาธารณะคลองบางลา 

  3. สวนสาธารณะหนองหาน 

6) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

เทศบาลตําบลกะรน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 

ไร่ มีการใช้ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1) พื้นที่ชุมชน 

   พ้ืนที่ชุมชนในตําบลประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบัน

ศาสนา และสถานที่ราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ 9,988 ไร่ 

6.2) พื้นที่การเกษตร 

บริเวณพ้ืนที่การเกษตรกรรมของตําบลกะรนมีพื้นที่รวม 4,318 ไร่ 

6.3) พื้นทีส่าธารณประโยชน์ 

   ตําบลกะรน มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ 250 ไร่ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ หนองน้ํา สระน้ํา 

คลองสาธารณประโยชน์ ประมาณ 250 ไร่ 

 

 

 

 



   2.1.11 ข้อมูลด้านสังคม 

  - ด้านการศึกษา 

   ในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านกะตะ โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา จํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนห้องเรียน 

เตรียมอนุบาล 1/1 21 20 41 1 

เตรียมอนุบาล 1/2 21 18 39 1 

รวม 42 38 80 2 

หมายเหตุ : พนักงานครูเทศบาล 2 คน (ช่วยราชการ) พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกะรน 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนห้องเรียน 

อนุบาล 1/1 15 19 34 1 

อนุบาล 1/2 15 19 34 1 

อนุบาล 1/3 16 19 35 1 

อนุบาล 2/1 19 16 35 1 

อนุบาล 2/2 19 16 35 1 

อนุบาล 2/3 20 15 35 1 

อนุบาล 3/1 17 16 33 1 

อนุบาล 3/2 16 17 33 1 

อนุบาล 3/3 16 17 33 1 

รวม 153 154 307 9 

หมายเหตุ : พนักงานครูเทศบาล 9 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 11 คน 

 

 

 



โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 15 20 35 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 9 19 28 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 15 11 26 1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 20 8 28 1 

รวม 80 78 158 6 

 หมายเหตุ : ข้าราชการครู 8 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน 

 

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

จํานวนนักเรียน (คน) 
ระดับชั้น 

ชาย หญิง รวม 
จํานวนห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 8 26 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 12 14 26 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 14 8 22 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 11 18 29 1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 12 6 28 1 

รวม 81 65 146 6 

 หมายเหตุ : ข้าราชการครู 7 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน 

   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยตําบลกะรน จํานวน 2 ศูนย์ คือ 

   - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนกะรน 

อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 

  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ชุมชนกะตะ 

อาคารวัดกิตติสังฆาราม 

 



   2.1.12 ข้อมูลด้านศาสนา 

  ตําบลกะรน มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จาํนวน 2 แห่ง คือ 

  1. วัดกิตติสังฆาราม 

 

   

 

    

 

 

   2. วัดสุวรรณคีรีเขต 

 

 

 

 

 

   

   2.1.13 ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 

  ในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ 

   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน (รพ.สต.) ตั้งอยู่ในหมู่ที ่2 บ้านบางลา  

  การบริการด้านสาธารณสุขของตําบลกะรน นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง ซ่ึงนอกจากจะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรนแล้ว ยังสามารถรับบริการที่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลป่าตองได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 

นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน ทําหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่อในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขร่วมกับเทศบาล 

  2.1.14 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  - สถานีตํารวจภูธรกะรน   จํานวน 1 แห่ง 

  - ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลกะรน  จํานวน 1 แห่ง 

  - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  จํานวน 1 แห่ง 

   - รถยนต์ดับเพลิง    จํานวน 2 คัน 

  - รถบรรทุกน้ํา     จํานวน 4 คัน 

  - รถยนต์ตรวจการณ์    จํานวน 1 คัน 

 

 



  - รถยนต์กู้ภัยเคล่ือนที่เร็ว   จํานวน 1 คัน 

  - รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว    จํานวน 1 คัน 

  - รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.    จํานวน 2 คัน 

  - เรือเจ็ทสกี      จํานวน 2 ลํา 

  - เครื่องหาบหาม     จํานวน 3 เครื่อง 

  - เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า    จํานวน 1 เครื่อง 

  - เล่ือยยนต์      จํานวน 2 ปื้น 

  - เครื่องอัดอากาศ     จํานวน 1 เครื่อง 

  - เครื่องดูดควันในอาคาร   จํานวน 2 เครื่อง 

  - เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย    จํานวน 2 ลํา 

   - สมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลกะรน  จํานวน 226 คน 

   2.1.15 ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1) ทรัพยากรป่าไม้  

  ตําบลกะรน มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเทือกเขานาคเกิด) ปัจจุบันมีสภาพที่อุดม

สมบูรณ์ 

  2) แหล่งนํ้า 

- แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

  1. หนอง/บึง  จํานวน  1  แห่ง 

  - แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 

  1. อ่างเก็บน้ํา  จาํนวน  1  แห่ง 

   2. บ่อน้ําตื้น  จํานวน  1  แห่ง   

   3. ฝายกักน้ํา  จํานวน  1  แห่ง 

4. ระบบน้ํา Reuse จากสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ํา จํานวน 1 แห่ง 

   3) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

  1) ปริมาณขยะ 36 ตัน/วัน 

  2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 7 คัน  แยกเป็น 

  1. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 2 คัน 

  2. รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย  จํานวน 4 คัน 

  3. รถบรรทุกแบบหางเหยี่ยว  จํานวน 1 คัน 

 



   ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 36 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังกลบของเทศบาลนคร

ภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ แยกเป็น  

- ป ี2553 จํานวน 4,078,786.4 บาท  

- ป ี2554 จํานวน 6,968,213.20 บาท 

- ป ี2555 จํานวน 6,759,251.20 บาท 

   2.2 ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์กร 

   2.2.1 โครงสร้างองค์กร 

  เทศบาลตําบลกะรนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการ

บริหารงานเพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ 

โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 

    ฝ่ายนิติบัญญัติ 

   สภาเทศบาลตําบลกะรน ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลกะรน จํานวน 12 คน เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิก

สภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี มีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน ซ่ึงผู้ว่า

ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

   ฝ่ายบริหาร 

   การบริหารงานเทศบาลตําบลกะรน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร

ทางด้านนโยบายมีรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาล

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ และรับผิดชอบในงานประจํา

ทั่วไปของเทศบาล แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 1 หน่วยงาน 7 กอง ประกอบด้วย 

  สํานักปลัดเทศบาล 

  กองช่าง 

  กองคลัง 

   กองวิชาการและแผนงาน 

   กองสวัสดิการและสังคม 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  กองการศึกษา 

   หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 



อัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกะรน 

อัตรากําลัง 

พนักงานจ้าง สํานัก/กอง พนักงาน/

ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา 

ตามภารกิจ ทั่วไป 

รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 10 11 8 35 64 

กองช่าง 9 5 13 17 44 

กองคลัง 12 4 7 - 23 

กองวิชาการและแผนงาน 5 1 1 - 7 

กองสวัสดิการและสังคม 4 - 1 - 5 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 3 4 58 69 

กองการศึกษา 6 1 8 6 21 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 50 25 42 116 233 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล (พฤษภาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2.2.2 สถานะทางการคลัง 

   สถิติรายรับจริงของเทศบาลตําบลกะรน 

   ปีงบประมาณ 2553-2555 

หมวดรายรบั 2553 2554 2555 
1) หมวดภาษีอากร 56,636,711.25 67,783,513.65 69,710,663.85 

2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,342,957.45 3,699,167.44 3,774,907.84 

3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,366,339.78 5,147,810.35 7,157,856.47 

4) หมวดรายได้เบด็เตลด็ 935,468.20 1,869,230.00 1,515,135.00 

5) หมวดภาษีจัดสรร 60,096,831.91 78,927,619.69 81,739,610.96 

6) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,948,851.00 13,646,275.00 12,704,445.00 

7) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 5,911,560.00 5,056,941.00 7,676,086.83 

รวมรายรับทั้งสิ้น 186,238,719.59 176,130,557.13 184,278,705.95 

 
   สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตําบลกะรน 

   ปีงบประมาณ 2553-2555 

หมวดรายจ่าย 2553 2554 2555 
1) รายจ่ายจําแนกตามด้านการดําเนินงาน    

1) ด้านบริหารงานทั่วไป 28,616,973.56 34,843,077.52 33,437,578.53 

2) ด้านบริการชุมชนและสังคม 121,594,312.61 71,901,042.81 86,381,722.71 

3) ด้านเศรษฐกิจ 2,701,260.79 2,796,666.09 2,719,736.38 

4) ด้านการดาํเนินงานอ่ืน ๆ  6,307,645.50 6,022,626.00 6,606,857.49 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 159,220,192.46 115,563,412.42 129,145,895.11 

2) รายจ่ายจําแนกตามงบรายจ่าย    

1) งบกลาง 6,307,645.50 6,022,626.00 6,606,857.49 

2) งบบุคลากร 30,383,502.80 32,588,068.66 34,812,694.93 

3) งบดําเนนิการ 44,079,998.86 46,291,431.54 48,039,763.91 

4) งบลงทุน 74,626,365.07 25,972,916.22 37,137,584.90 

5) งบเงินอุดหนุน 1,504,684.82 4,628,370.00 2,488,993.88 

6) งบรายจ่ายอ่ืน 2,317,995.41 60,000.00 60,000.00 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 159,220,192.46 115,563,412.42 129,145,895.11 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

   3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

   (การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาล

ตําบลกะรน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถ่ินซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน

ปัจจุบัน 

   โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้

ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึง

ปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง (S–Strength) จุดอ่อน (W–Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O- 

Opportunity)และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ   

   ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 

  - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ 

การกํากับดูแล เป็นต้น 

  - ระเบียบ กฎหมาย 

   - บุคลากร ได้แก่ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 

  - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 

  - ระบบฐานข้อมูล 

  - การประสานงาน / การอํานวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี 

ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเรจ็ซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 



 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย

ความอ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 

   - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน 

การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป็นต้น 

  - ด้านสังคม 

  - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

  - เทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น

เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบ

ต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถ่ิน โดยจะต้อง

พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat–T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถ่ินโดยจะต้อง

พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

  สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลกะรนด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

  จุดแข็ง (Strength) 

  1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความ

เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

  2. คณะผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

  3. ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการ

ต่าง ๆ 

 

 

 

 



  4. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  5. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 

  6. มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเทศบาล 

  จุดอ่อน (Weakness) 

  1. บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  2. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 

  3. การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกันน้อย 

  4. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 

  5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

  โอกาส (Opportunity) 

  1. ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความ

ต่อเนือ่ง 

  2. หน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการ

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  3. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 

  4. การเมืองท้องถิ่นมีเสถียรภาพ 

  5. วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

   6. มีการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

  อุปสรรค (Threat) 

   1. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการได้

มีโอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย 

  2. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซ่ึงส่งผล

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  3. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ (สินามิ) อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง 

 

 



  4. ระเบียบ กฎหมายและหนังสือส่ังการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว 

  5. ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

  6. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 
  3.2 การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

  เทศบาลตําบลกะรนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนโดยทั่วไป สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดําเนินงานจําแนก

เป็นรายยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

   มีการพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 21 โครงการ งบประมาณจํานวน 62,985,000 

บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองหาน  โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณหาดกะรน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยยวนผ้ึง 

โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ํา คสล.บริเวณซอยบ้านนายเจี้ยง เป็นต้น 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  

   มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย การบําบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 5 โครงการ 

งบประมาณจํานวน 520,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องใน

วโรกาส 5 ธันวามหาราช โครงการนัดท้ิงนัดเก็บขยะมูลฝอย โครงการจัดการมูลฝอยอินทรีย์ โครงการ

ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่น เป็นต้น 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

   มีการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ

แก่เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน มี

โครงการทั้งส้ินจํานวน 34 โครงการ งบประมาณจํานวน 3,448,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โครงการอุดหนุนอาหาร

กลางวัน โครงการอุดหนุนค่ายวิชาการและวิทยาศาสตร์ โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  



(Karon Mountain Bike ) โครงการแข่งขันว่ิงกะรนมินิมาราธอน (Karon Mini Marathon) โครงการแข่งขัน

ฟุตบอล 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โครงการจัดงาน

วันลอยกระทง เป็นต้น 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

   มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ ปรับปรุงสถานท่ี

สาธารณสุข พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 9 โครงการ งบประมาณ

จํานวน 1,180,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัคร

สาธารณสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการ

อุดหนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  

   มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุง

และพัฒนารายได้ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 41 โครงการ งบประมาณจํานวน 20,743,826 บาท ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย โครงการสังคมเท่าเทียม 

โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทาง

ทะเล โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

    มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่

ประชาชน มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 5 โครงการ งบประมาณจํานวน 2,540,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเดินริมเล แลของดี กินของหรอย โครงการเปิดฟ้ารับปีใหม่ ณ หาดกะตะ-

กะรน โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตําบลกะรน โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ในช่วงสามปี 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  การพัฒนาเทศบาลตําบลกะรนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกะรน 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านมากข้ึน เช่น มีการพัฒนาแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อม มีการพัฒนากลุ่มอาชีพทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน คุณภาพชีวิตของคน 

ครอบครัว และชุมชนดีข้ึน มีการกระจายบริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งรัดการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือให้การพัฒนาเทศบาลตําบลกะรนมีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

เทศบาลตําบลกะรนจึงกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

  “พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden Village) เป็นที่น่าอยู่ของประชาชน น่าพักผ่อนของ

นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง” 

  ภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 1) พัฒนา ปรับปรุง รักษาทางบก ทางน้ําและสาธารณูปการ 

 2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 3) ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ 

 4) กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

 5) สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 7) พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหาร 

 8) ให้การป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 9) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปการเพียงพอ 

 2) ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

 3) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

 

 



 4) ประชาชนได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 5) ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 

 6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 7) ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเพิ่มข้ึน 

 8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9) ประชาชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

  1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปการ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 2.2 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

  2.3 บําบัดและจัดการขยะ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 3.1 พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  3.2 ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

  3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 



 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 4.1 พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมการป้องกันและการให้ความรู้         

  4.2 ปรับปรุงสถานที่ด้านสาธารณสุข 

  4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 5.1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 5.2 พัฒนาบุคลากร 

  5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 5.4 พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 5.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 6.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

  6.2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง) 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชน

อย่างย่ังยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างย่ังยืน 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการ

สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้น้อมนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน

และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และ

ระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนา

ประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น 

 

 



วิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570 ซ่ึงกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง

ความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขัน้พื้นฐานที่

ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกัน

และกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง

เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  

  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็น

ธรรม” 

 หลักการของยุทธศาสตร์ 

  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” 

  วัตถุประสงค์ 

 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 

  3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

  1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 

  2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 

  3. การลดรายจ่าย 

  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 



  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการดําเนินการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็น

หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 

  นโยบายของรัฐบาล 

  นโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่แถลงต่อสภาฯ เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 

มีจํานวน 8 ด้าน คือ 

  1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก 

  2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

  3. นโยบายเศรษฐกิจ 

  4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

  5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

  7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตําบลกะรน 

  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลกะรน ได้มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลกะรน 6 

ด้าน ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

  1) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารงานของเทศบาล 

  3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและ

ดําเนินไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 

 



  4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นที่

ประทับใจในบริการ 

   5) พัฒนาบุคลากร  ยกระดับให้มีความรู้  ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 

   2.นโยบายด้านการศึกษา 

  1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน ตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 

   4) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการด้าน

การศึกษาของบุตรหลานภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกาย

และเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกําลังกายให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและ

พอเพียง 

   3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้ได้

มาตรฐานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการ

ช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

  2) สํารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

  3) วางผังเมืองเฉพาะภายใต้แนวคิด “เมืองในสวน (Garden  Village)” เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่

ของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

 



  4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และ

สถานประกอบการต่างๆ 

   4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 

2) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

  3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้าน

สาธารณสุขโดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย 

  5) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้

ทั่วถึง และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 

  6) เฝ้าระวัง รักษา บําบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป 

  5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  1) ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลกะรน 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว  เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไป

อย่างย่ังยืน 

4) เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งทางบกและ

ทางทะเล 

  5) ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจได้ 

  6) ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆ ให้สํานึกในการเป็นเจ้า

บ้านที่ดี  เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 



    6.นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  รวมทั้ง

ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

3) อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษาส่ิงดีงามในอดีตและสร้างความรักสามัคคี 

ความเอ้ือเฟื่อเผ่ือแผ่แก่ผู้คนในชุมชน 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในด้านศาสนาและภูมิปัญญาอันดีงามของ

ท้องถิ่นสืบไป 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ส่วนที่ 5 
บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

 

 
 



ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพฒันา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ 
     สาธารณูปโภค 

7 35,050,000 1 30,000,000 2 55,000,000 10 120,050,000 

1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสวา่ง 2 1,800,000 - - - - 2 1,800,000 

1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนา 
      สาธารณูปการ 

1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000 

รวม 10 38,350,000 1 30,000,000 2 55,000,000 13 123,350,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม         

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
      อนุรักษ ์บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3 1,920,000 1 20,000 1 20,000 5 1,960,000 

2.2  แนวทางการพัฒนา จัดระบบบาํบัดน้ําเสยี 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000 

2.3  แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000 

รวม 5 2,990,000 2 90,000 2 90,000 9 3,170,000 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรม 
      และนันทนาการ 

        

3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพ 
      ทรัพยากรมนษุย ์

11 1,960,400 8 1,392,000 8 1,392,000 27 4,744,400 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม 
       นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

11 2,580,000 10 2,080,000 10 2,080,000 31 6,740,000 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
       จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6 1,190,000 6 1,190,000 6 1,190,000 18 3,570,000 

รวม 28 5,730,400 24 4,662,000 24 4,662,000 76 15,054,400 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         

4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่ 
      การควบคุมป้องกันและให้ความรู ้

8 1,200,000 8 1,200,000 8 1,200,000 24 3,600,000 

4.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสถานที่ดา้นสาธารณสุข - - - - - - - - 

4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน 
       สาธารณสุข 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 

รวม 9 1,250,000 9 1,250,000 9 1,250,000 27 3,750,000 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร         

5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
      ปฏิบัติงาน 

18 21,062,500 - - - - 18 21,062,500 

5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 4 1,650,000 4 1,650,000 4 1,650,000 12 4,950,000 

5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
       ประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

9 1,176,000 9 1,176,000 9 1,176,000 27 3,528,000 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัย 

10 1,990,000 9 1,840,000 9 1,840,000 28 5,670,000 

5.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได ้ 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000 

รวม 42 26,128,500 23 4,916,000 23 4,916,000 88 35,960,500 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         

6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ 
      พัฒนารายไดข้องประชาชน 

3 1,830,000 - - - - 3 1,830,000 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 2 360,000 2 360,000 2 360,000 6 1,080,000 

รวม 5 2,190,000 2 360,000 2 360,000 9 2,910,000 

รวมทั้งสิ้น 99 76,638,900 61 41,278,000 62 66,278,000 222 184,194,900 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรบัปรุง ระบบสาธารณูปโภค 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.

เสริมถนน คสล.ซอยปฏัก 14 

เพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํา 
 

 

 

คูระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.80 เมตร 

(ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.70-0.80 เมตร 

ยาว 1,028 เมตร ถนน คสล.กว้าง 

1-2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90 

เมตร (เสริมถนน) ถนน คสส.กว้าง 

1-1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

200 เมตร (เสริมถนน) ถนน คสล.ก

ว้าง 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

107 เมตร (เสริมถนน) บล็อกท่อ

ลอดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก

เฉลี่ย 1.80-2.00 เมตร พร้อมติดตัง้

การ์ดเลน ความยาว 210 เมตร 

 

 

 

 

 
 

12,300,000 
(งบ อบจ.) 

- - ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ําม ี
มาตรฐาน 

กองช่าง 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.

ริมคลองระบายน้าํถนนโคกโตนด 

เพื่อป้องกันตลิ่งพงัและป้องกัน

น้ําท่วม 

ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล.เขื่อนกันดิน คสล.2 ข้าง ยาว 

574 เมตร ความสงู 2.00-3.00 

เมตร 

9,500,000 

(งบ อบจ.) 

- - ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

ได้รับการคมนาคมที่สะดวก 

ไม่มีปัญหาน้ํา 
ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
ถนนกะรน หน้าไดโนปาร์ค-คลอง

รวมเทพ 

เพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํา 

คูระบายน้ํากว้าง 0.80 เมตร ลึก 

0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

3,300,000 

(งบเทศบาล) 

- - ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ําม ี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา  
ซอยปฏัก 22  

เพิ่มขีดความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํา 

คูระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.80 เมตร 

ลึก 0.60-0.80 เมตร ยาว 309 

เมตร 

2,900,000 

(งบเทศบาล) 

- - ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ําม ี
มาตรฐาน 

กองช่าง 

5 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม 
บริเวณหน้าองค์การโทรศัพท ์
ถนนโคกโตนด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขังและ

เพิ่มขีดความสามารถในการ

ระบายน้ํา 

ก่อสร้างบล็อก คสล.แบบรางเปิด 

กว้าง 3.00 เมตร (ภายนอก) ลึก

เฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 56.00 

เมตร และก่อสร้างบล็อก คสล.กว้าง 

2.00 เมตร (ภายนอก) แบบรางปดิ 

ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 

77.00 เมตร 

 

 

 

 

 
 

2,500,000 

(งบเทศบาล) 

- - พืน้ที่ไม่มีน้ําท่วมขัง  
สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ํา บ้าน

บางลา 
ชุมชนบางลา 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ําอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 

ก่อสร้างฝายเก็บน้าํ 
จํานวน 1 แห่ง 

4,000,000 

(งบเทศบาล) 

- - ปัญหาการขาดแคลนน้ํา

อุปโภคบริโภคในชว่ง

หน้าแล้งลดน้อยลง 

กองช่าง 

7 โครงการขุดบ่อเก็บน้ําเพื่อแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งชุมชน ปฏักซอย 7  
ชุมชนคอกช้าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

น้ําอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 

ขุดบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 

เมตร ความลึก 3.00-4.00 เมตร 

พร้อมใส่ขอบบ่อและทําฝาปิด 

จํานวน 7 ชดุ 
จํานวน 1 แห่ง 

550,000 

(งบเทศบาล) 

- - ปัญหาการขาดแคลนน้ํา

อุปโภคบริโภคในชว่ง

หน้าแล้งลดน้อยลง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนสายถนน

ปฏักซอย 18-เขานาคเกิด (เขาพระ

ใหญ่) 
ชุมชนกะรน 

เพื่อความสะดวกในการ

คมนาคมของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร ระยะทาง 1.9 

กิโลเมตร 

- 30,000,000 

(งบอุดหนุน) 

- ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว

ได้รับความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนสายถนน

ปฏักซอย 20-ถนนวัดหลวงปูสุ่ภา 
ชุมชนกะรน 

เพื่อความสะดวกในการ

คมนาคมของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร ระยะทาง 2.2 

กิโลเมตร 

- - 35,000,000 

(งบอุดหนุน) 

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว

ได้รับความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนสายถนน

ปฏักซอย 12 ซอย 14-เขานาคเกิด 

(เขาพระใหญ่) 
ชุมชนบางลา 

เพื่อความสะดวกในการ

คมนาคมของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างถนนขนาดกว้าง 6.00 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร ระยะทาง 1.2 

กิโลเมตร 

- - 20,000,000 

(งบอุดหนุน) 

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว

ได้รับความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

    

 

 

 



1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
สามแยกโคกโตนด 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

จํานวน 1 แห่ง 900,000 
(งบเทศบาล) 

- - ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
สามแยกตลาดแมส่มจิตร 

เพื่อความปลอดภยัในการใช้

เส้นทางสัญจรไปมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 แห่ง 900,000 
(งบเทศบาล) 

- - ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกและปลอดภัยในการ

ใช้เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

   

 



1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปการ 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการติดตั้งซุ้มประตูเมือง เพื่อให้ความสะดวกในการ

ใช้เส้นทางจราจร 

จํานวน 3 ซุม้ 1,500,000 - - ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว

ได้รับความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเทดิพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวามหาราช 

เพื่อจัดกิจกรรมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

โอกาสวันสําคัญ 

จํานวน 1 ครัง้ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้แสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ่องค์

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัว 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการปลูกป่าตน้น้ํา 
ชุมชนบางลา 

เพื่อป้องกันรักษาแนวป่า

ต้นน้ําบรเิวณลําราง

สาธารณประโยชน ์

ติดตั้งรั้วลวดหนามรอบลําราง

สาธารณประโยชน ์ระยะทาง

ประมาณ 10-20 เมตร พร้อม

ปลูกต้นไม้ 2 ข้างลําราง

สาธารณประโยชน ์

700,000 - - ทําให้เกิดแนวป่าไม้ตลอด

แนวลําราง

สาธารณประโยชนท์ั้งสอง

ฝั่งเป็นแหล่งกําเนดิต้นน้ํา 

และลดปัญหาการขาด

แคลนน้ําอุปโภคบริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการอนุรักษส์ิง่แวดล้อมคลองปากบาง 
ชุมชนคอกช้าง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและมี

ความสวยงาม 

ติดตั้งระบบบาํบัดน้ําเสีย พร้อม

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

จํานวน 1 ชุด 

1,200,000 - - ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมไดร้ับการแก้ไข

และมีความสวยงามมากขึ้น 

 

 
 

กองช่าง 

    

 

 

 

 



2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสีย 

บริเวณคลองรา้นโดม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบําบดัน้ําเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริเวณคลองรา้นโดม 1,000,000 - - ระบบบําบดัน้ําเสียมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

    



2.3 แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่

ชุมชนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 70,000 70,000 70,000 ชุมชนมีระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อมที่ด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการและจัด

นิทรรศการทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมี

ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางการ

ศึกษา 

ตัวแทนนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขัน

ทักษะปีการศึกษาละ 2 ครัง้ 

300,000 300,000 300,000 คณะครูและนักเรยีนได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทางการศึกษาและได้รับ

การพัฒนามากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจัดทําวารสารและคูม่ือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม 

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด

การศึกษาโรงเรียน

เทศบาลวัดกิตตสิงัฆาราม 

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของโรงเรยีน 
จํานวน 1 ครัง้ 

80,000 80,000 80,000 ประชาชนและผูป้กครอง

นักเรียนได้รับทราบข่าวสาร

ของโรงเรียน 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจ้างเหมาสอนภาษาต่างประเทศ

สําหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลกะรน 

เพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้

มีความรู้เกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 400,000 400,000 400,000 นักเรียนมีความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
กองการศึกษา 

 

4 โครงการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียนและมอบ

วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 

เพื่อสรุปผลการเรยีน

ประจําภาคเรียนที ่1-2 

และมอบวุฒิบัตรให้กับ

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 ผู้ปกครองไดท้ราบผลการ

เรียนของนักเรียน 

กองการศึกษา 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการประชุมผูป้กครองนักเรียนในใน

สังกัดเทศบาลตาํบลกะรน 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ

ถึงบทบาทและหนา้ที่และ

กิจกรรมของโรงเรียนได้

อย่างถูกต้อง 

จํานวน 2 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครองได้เข้าใจถึง

บทบาทและหน้าทีแ่ละ

กิจกรรมของโรงเรียนได้

อย่างถูกต้อง 

กองการศึกษา 

6 โครงการสานสัมพนัธ์วันตอบแทนพระคุณ เพื่อปลูกฝังความกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณ  

จํานวน 1 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 นักเรียนมีความกตัญญู

รูคุ้ณต่อบิดามารดา 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดเปน็แหล่ง

เรียนรูส้าํหรับเยาวชนและ

ประชาชน 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 มีกิจกรรมห้องสมุดและ

พร้อมในการให้บรกิารแก่

เยาวชนและประชาชน 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดซื้อหนังสือสําหรับห้องสมุด เพื่อให้มีหนังสือเพยีงพอ

ต่อการใช้บริการและแหล่ง

ค้นคว้าข้อมูล 

จํานวน 1 ครัง้ 90,000 90,000 90,000 มีหนังสือเพียงพอต่อการใช้

บริการและแหล่งคน้คว้า

ข้อมูล 

กองการศึกษา 

9 โครงการฝึกทักษะสร้างสุนทรีแห่งชีวติ เพื่อพัฒนาทักษะทาง 
ด้านจิตใจและคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 120,000 - - เยาวชนได้รับการพัฒนา

ทักษะทางด้านจิตใจและ

คุณภาพชีวิต 

กองการศึกษา 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านกะตะ) 

เพื่อลดภาระของ

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 

จํานวน 158 คน 
(200 วัน) 

410,800 - - เด็กนักเรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทาน 

กองการศึกษา 

11 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต) 

เพื่อลดภาระของ

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 146 คน 
(200 วัน) 

379,600 - - เด็กนักเรียนมีอาหาร

กลางวันรับประทานตลอด

ปีการศึกษา 

กองการศึกษา 

   

 



3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการแอโรบิกแดนซ ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออก

กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ 

จํานวน 50 คน 
(2 แห่ง) 

90,000 90,000 90,000 เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการแข่งขันจกัรยานเสือภเูขา (Karon 

Mountain Bike )  

เพื่อส่งเสริมนักกีฬามี

โอกาสพัฒนาทักษะกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ มีระเบียบ

วินัย มีน้ําใจนักกีฬา 

ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน 300 คน 300,000 300,000 300,000 เยาวชนและนักกีฬาได้มี

โอกาสพัฒนาทักษะกีฬาสู่

ความเป็นเลิศ มีระเบียบ

วินัย มีน้ําใจนักกีฬา 

ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดการแข่งขันกะตะ- 
กะรนมินิมาราธอน   

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออก

กําลังกาย 

จํานวน 500 คน 400,000 400,000 400,000 เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการแข่งขันฟตุบอล  
12 สิงหา มหาราชนิ ี 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออก

กําลังกาย 

จํานวน 800 คน 
(40 ทีมๆ ละ 20 คน) 

400,000 400,000 400,000 เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อตําบล

กะรนคัพ 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออก

กําลังกาย 

 

 

 

 
 

จํานวน 210 คน 
(30 ทีมๆ ละ 7 คน) 

100,000 100,000 100,000 เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 
 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เฉลิม

พระเกียรต ิ5 ธันวามหาราช  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออก

กําลังกาย 

จํานวน 500 คน  
(50 ทีม ๆ ละ 10 คน) 

400,000 400,000 400,000 เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.จังหวัด

ภูเก็ต ครั้งที่ 6  

เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา 
พนักงานได้ออกกําลังการ

เล่นกีฬา 

จํานวน 1 ครัง้ 500,000 - - สร้างความรักความสามัคคี

ระหว่างองค์กรและ อปท.

ในจังหวัด 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนได้เข้าร่วมทํา

กิจกรรมร่วมกัน 

จํานวน 1 ครัง้ 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนไดท้ํา

กิจกรรมร่วมกัน 

กองการศึกษา 
 

9 โครงการฝึกสอนทกัษะกีฬาขั้นพื้นฐานและ

ขั้นสูง 

เพื่อฝึกสอนทักษะกีฬา

ฟุตบอลชัน้สูงให้แก่

เยาวชน 

จํานวน 2 ครัง้ 80,000 80,000 80,000 เด็กและเยาวชนไดร้ับการ 
ฝึกกีฬาฟุตบอลชัน้สูง 

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬา 

เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น

กีฬา 

จํานวน 2 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 นักกีฬามีทักษะเพิม่ขึ้น กองการศึกษา 

11 โครงการแข่งขันกีฬาสีของ   
โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม 

เพื่อสร้างความสามัคคี

ระหว่างนักกีฬา ครู 

ผู้ปกครอง 

 
 

ปีการศึกษาละ 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 นักกีฬา ครู ผู้ปกครองมี

ความสามัคคีมากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

   

 

 



3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณไีทยให้คงอยู ่

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมอันดีงาม 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดร้่วมกันอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยให้คงอยูส่ืบไป 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานวันสงกรานต ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณไีทยให้คงอยู ่

จํานวน 1 ครัง้ 500,000 500,000 500,000 ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนา 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้า

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
กองการศึกษา 

 

5 โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้

ใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน ์

จํานวน 1 ครัง้ 200,000 200,000 200,000 เด็กและเยาวชนมคีวามรู้

ทางศาสนาและมีจริยธรรม

คุณธรรม 

กองการศึกษา 
 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันปีใหม่สถานศึกษา

สังกัดเทศบาลตาํบลกะรน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทย 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดร้่วมกันอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยให้คงอยู ่

กองการศึกษา 
 

 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมการป้องกันและให้ความรู้ 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดปัญหาการติด

ยาเสพตดิของเยาวชนใน

เขตเทศบาล 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติดในเขต

เทศบาลลดน้อยลง 
กอง 

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอาย ุ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและ

เรียนรู้หาประสบการณ ์

จํานวน 1 ครัง้ 300,000 30,000 30,000 ผูสู้งอายุมีสุขภาพที่ด ีมี

ความรู้และประสบการณ์

มากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูน้ําดา้น

สุขภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะและ

ความรู้แก่ผูน้ําด้านสุขภาพ

ของชุมชนตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครัง้ 520,000 520,000 520,000 ผูน้ําด้านสุขภาพมีความรู้

ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติงานดา้นสาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการอบรมกลุม่เสี่ยงต่อโรคตดิตอ่ใน

ชุมชน 

เพื่อควบคุมและปอ้งกัน

โรคติดต่อในชุมชน 

จํานวน 1 ครัง้  30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้และ

เข้าใจในการป้องกัน

โรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการส่งเสริมสขุภาพประชาชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการอุดหนุนการดําเนนิงานตาม

นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดฯ 

เพื่อลดปัญหายาเสพติด

ของเยาวชนในเขตอําเภอ

เมืองภูเก็ต 

จํานวน 1 หน่วยงาน 150,000 150,000 150,000 ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐานในเขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน

สาธารณสุขในชุมชน 5 

ชุมชน 

จํานวน 5 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 ศักยภาพด้านสาธารณสุข

ได้พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการอุดหนุนบา้นพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต  เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดใน

แหล่งสาธารณะ 

จํานวน 1 หน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 ปัญหาสุนัขจรจัดในแหล่ง

สาธารณะลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 

   



4.2แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ด้านสาธารณสุข 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

    



4.3แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน 

จปฐ.  
เพื่อสํารวจข้อมูลความ

จําเป็นพื้นฐานของ

ประชากรในชุมชน 

สํารวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

5 ชุมชน 
จํานวน 1 ครัง้ 

(2,000 ครัวเรือน) 

50,000 50,000 50,000 สามารถนําข้อมูลมา

วิเคราะห์หาวิธีการและ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

 



 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเมืองการบริหาร 

 
 
 
 

 

 



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดเครื่องยนตไ์ม่ต่ํากว่า 175 

แรงม้า 

1,800,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 10 ลอ้ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดเครื่องยนตไ์ม่ต่ํากว่า 212 

แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ํากว่า 7,600 ซีซ ี

3,000,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมป

ริ้นเตอร ์

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 50,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการจัดทําป้ายทางเข้าห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ป้าย 10,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองการศึกษา 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชั้นวาง ขนาด 30x80x160 
ซม. จํานวน 3 ชุด 
ชั้นวาง 12 ล็อค ขนาดไม่น้อย

กว่า 39x12x168 ซม. จํานวน 

3 ชุด  
ชั้นวางขนาดไม่น้อยกว่า 

29x29x18 ซม.  
จํานวน 4 ชุด 

40,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์และ

นิตยสาร 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชั้นวางหนังสือพิมพ์ 5 ไม ้

จํานวน 2 ชุด 

ชั้นวางนิตยสาร ขนาด 150x112 
ซม. 

จํานวน 2 ชุด 

10,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา  เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 
 

ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุน้ํา 

12,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 

4,000,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิด 4 ล้อ ตอนครึ่ง  
จํานวน 1 คัน 

905,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

9 โครงการจัดซื้อเรือยางท้องแข็ง (RIB) เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร 2 

เครื่องยนต ์พร้อมอุปกรณ ์ 

4,600,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

10 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดความจุถังน้ําไม่น้อยกว่า 

4,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ ์
จํานวน 1 คัน 

6,500,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

11 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บทีีย ู
จํานวน 2 เครื่อง 

80,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

12 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์(printer) เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิด Inkjet สําหรับกระดาษ A 

3 
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 
 

15,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

13 โครงการจัดซื้อตูไ้ม้ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ขนาด 0.60x1.20x1.50 เมตร 

แบบประตู 2 บาน 4 ชัน้ 
จํานวน 2 ตู ้

20,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

14 โครงการจัดซื้อจอภาพชนิด LCD หรือLED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 4,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

15 โครงการจัดซื้อโทรศัพท ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

จํานวน 2 ชุด 10,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

สํานักปลดั 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์(printer) เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

ชนิด Multifunction แบบฉีด

หมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

6,500 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

17 โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสยีง เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 เครื่อง 7,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18 โครงการจัดซื้อโทรศัพท ์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ชุด 5,000 - - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 



  5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ

กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มอาชีพ,คณะกรรมการ

ชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมและทัศน

ศึกษาดูงานของ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ คณะกรรมการ

ชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและ

คณะกรรมการชุมชน 
จํานวน 150 คน 

800,000 800,000 800,000 กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง 

ๆ คณะกรรมการชุมชน มี

ความรู้และประสบการณ์

มากยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการศึกษาดูงานในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและหา

ประสบการณ์ของคณะ

ผู้บริหาร 

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมี

ความรู้และประสบการณ์ใน

การบริหารงาน 

สํานักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพ 

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

สํานักปลดั 
 

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อสร้างความสามัคคี

สมานฉันท์ระหว่าง

พนักงานด้วยกัน 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 พนักงานมีความสามัคคี

มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

   

 

 

 

 



5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษีและ

ขั้นตอนในการปฏบิัต ิ

เพื่อเพิ่มพูนความรู้

เกี่ยวกับภาษีและขัน้ตอน

การปฏิบัติให้ผู้อยูใ่นขา่ย

เสียภาษ ี

จํานวน 1 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี

สามารถปฏิบัติไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 

กองคลัง 

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหวา่ง

เทศบาลและประชาชน 

เพื่อรับทราบปัญหาความ

เดือดร้อน ความตอ้งการ

และนําบริการสูชุ่มชน 

ประชาชนในพื้นที ่
จํานวน 1,000 คน 

150,000 150,000 150,000 เทศบาลเข้าใจถึงปญัหา

ความต้องการของ

ประชาชนและ ประชาชนมี

ความเข้าใจที่ดีต่อเทศบาล

และมีความรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการอัธยาศยัที่ดีของเจ้าบ้าน เพื่อสร้างจิตสาํนึกให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น

สําหรับการมาเยือนของ

นักท่องเที่ยว 

สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
จํานวน 180 คน 

120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีจิตสํานึกใน

ความเป็นเจ้าบา้นที่ด ี

กอง 
สวัสดิการสังคม 

4 โครงการหนึ่งใจใหป้ระชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้นของประชาชน 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

สํานักปลดั 



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5 โครงการเวทเีรียนรูสู้่โลกกว้าง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่

ตระหนักถึงโทษจากการ

กระทําผิดและสร้าง

แนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติในการดําเนนิชีวิต 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะรน 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่ได้

แนวทางในการดําเนินชีวิต 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชมุชนมี

แผนชุมชนในการพัฒนา 

จํานวน 5 ชุมชน  200,000 200,000 200,000 ชุมชนแต่ละชุมชนมีแผนใน

การพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

กองสวัสดิการสังคม 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูด้้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้ด้อยโอกาส สร้าง

แนวทางประกอบรายได้

ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นที่ 

จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการ

พัฒนาคุณภาพชีวติและ

การประกอบอาชพีมาก

ยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

8 โครงการสานสามวัย ใส่ใจครอบครวั เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีในสังคม ระหวา่งวัยเด็ก 
ผู้ใหญ ่ผูสู้งอาย ุ

กลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ ่

และผูสู้งอายใุนพื้นที่ตําบลกะรน 

300,000 300,000 300,000 กลุ่มคนวัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่

เกิดความสัมพันธอ์ันดีต่อ

กัน 

กองสวัสดิการสังคม 

9 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตําบลกะรน 

เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคนใน

ท้องถิ่น 

จํานวน 400 คน 146,000 146,000 146,000 ประชาชนในพื้นที่ได้ดูแลซึ่ง

กันและกัน 

กองสวัสดิการสังคม 

   

 

 

 

 

 



5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน

ในช่วงเทศกาลสําคัญ 

เพื่อป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสาํคัญ 

จํานวน 2 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือทันที่ที่เกดิ

เหตุการณ ์

สํานักปลดั 
 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนใน

พืน้ที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัยสาธารณะ  
 

เพื่อให้ประชาชนได้

ตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภยัและเข้าใจใน

ระบบการเตือนภัย 
 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความตระหนัก

ในเรื่องความปลอดภัยและ

เข้าใจในระบบการเตือนภัย

มากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

3 โครงการสนบัสนนุกิจกรรม  

อปพร. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่อง

สาธารณภัยมากขึ้น 

สํานักปลดั 
 

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และสาธารณภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในเขตชุมชน 

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 400,000 400,000 400,000 ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือทันที่ที่เกดิ

เหตุการณ ์

สํานักปลดั 
 

5 โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้ความปลอดภัย

บนท้องถนน 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้

ความเข้าใจในการใช้รถใช้

ถนนอย่างปลอดภยั 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัย 

สํานักปลดั 
 

  

 

 

 

 

 

  



งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝา่ย

พลเรือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

ประชาชน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

500,000 500,000 500,000 ได้มีความรู้ความเข้าใจแผน

ป้องกันภัยมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 

7 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยทางน้าํ 

ตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือทันททีี่เกดิ

เหตุการณ ์

สํานักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันและลดปัญหา

ไฟป่าในเขตตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 

สํานักปลดั 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดู

งานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพพนักงานดบัเพลิง

และ อปพร. 

เพื่อยกระดับความรู้

ความสามารถของ

พนักงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

จํานวน 1 ครัง้ 600,000 600,000 600,000 เพื่อส่งเสริมให้พนกังานและ

ลูกจ้างมีความรู้ในการ

บริการงานในด้านต่าง ๆ 

มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 
 

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกูภ้ัยทางทะเล เพื่อให้อาสาสมัครกูภ้ัย

สามารถปฏิบัติงานและ

ช่วยเหลือผูอ้ื่นอย่างถูกวิธี

และปลอดภัย 

จํานวน 1 ครัง้ 150,000 - - อาสาสมัครกูภ้ัยสามารถ

ปฏิบัติงานและช่วยเหลือ

ผูอ้ื่นอย่างถูกวิธีและ

ปลอดภยั 

สํานักปลดั 

   

 

 



5.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการปรบัปรุงและสํารวจข้อมูลการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อปรับข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบันและให้การจัดเก็บ

ภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนและเพิ่มรายได้

ให้แก่เทศบาล 

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินครอบคลุม

พืน้ที่ทั้งหมด 

250,000 250,000 250,000 เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลงานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยส์ินถูกต้อง 

ครบถ้วนเป็นปัจจบุัน 

กองคลัง 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการยุวทตูการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจและทกัษะการ

ให้บริการหรือการ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่

ถูกต้องได้มาตรฐานแก่

เยาวชนในท้องถิ่น 

จํานวน 60 คน 30,000 - - เยาวชนสามารถให้บริการที่

ดีและช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

 

2 โครงการเปดิฟ้ารบัปีใหม่  
ณ หาดกะตะ-กะรน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จํานวน 1 ครัง้ 1,000,000 - - นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจ

และทําให้สถานทีท่่องเที่ยว

น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 

3 โครงการเดนิริมเล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จํานวน 1 ครัง้ 800,000 - - การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

ในพื้นทีไ่ด้รบัการสง่เสริม 

 

 

 
 

สํานักปลดั 

   

 

 

 



6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
2557 
(บาท) 

2558 
(บาท) 

2559 

(บาท) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและ

สร้างแนวทางในการ

ประกอบอาชีพใหแ้ก่

ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที ่
ตําบลกะรน 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ

เสริมและสร้างรายได้ให้แก่

ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการพัฒนากลุ่มสตร ี เพื่อส่งเสริมการรวมกลุม่

ของสตร ีส่งเสริมให้สตรีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นหรือมีบทบาททาง

สังคม และสร้างรายได้

เพิ่มเติมให้กับครอบครัว 

 

 
 

สตรีในตําบลกะรน 
จํานวน 50 คน 

60,000 60,000 60,000 กลุ่มสตรีได้มีการรวมกลุม่

กันและพัฒนาท้องถิ่นและ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมีรายได้

เสริมให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

 



 
 

ส่วนที่ 6 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปี 
ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

  กรอบแนวคิดในการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  

   แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตําบลกะรน มีลักษณะเป็นแผนก้าวหน้าและโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาประจําปี 2557 จะนําไปสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามโครงการ 

และเมื่อได้รับงบประมาณก็จะนําไปสู่การจัดทําแผนดําเนินงาน เพ่ือแจกแจงรายละเอียดเป้าหมายและ

ข้ันตอนวิธีการดําเนินงานโครงการ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาสามปน้ีี เปน็

การตั้งตามประมาณการงบประมาณล่วงหน้าในแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่

การปฏิบัติ จึงเป็นการยากที่จะวัดผลสําเร็จของทุกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาน้ี เนื่องจากหาก

งบประมาณสําหรับการพัฒนาไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ และจะส่งผลกระทบต่อการกําหนดเป้าหมายของโครงการใน

แผนพัฒนาด้วย แผนพัฒนาสามปีจะต้องมีการจัดทําโครงการและเป้าหมายเพิ่มข้ึนทุกปี ดังนั้นการวัดผล

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีนี้ จึงไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนใน

ภาพรวมในระยะเวลา 3 ป ีได้อย่างถูกต้อง 

   โครงการของปีแรกในแผนพัฒนาสามปี จะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณหากจะติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผลงานโดยยึด

ผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญ จะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

เป็นรายปีเฉพาะโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ 

  กระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทัง้ใน

ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงได้กําหนดเป็นการติดตาม

รายไตรมาส คือ  

  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  

  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)  

  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-เมษายน)  

  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

 



  โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผน

ยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้า

สู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซ่ึงใน

การติดตามในข้ันตอนนี้เป็นช่วงที่ทําให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริง

หรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early 

Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปล่ียนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การ

บรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ ซ่ึงการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E UNIT หรือองค์การบริหารส่วน

จังหวัด โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดําเนินงานได้แก่ แบบรายงานที่ 2 แบบ

ติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสามป ี 

  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  เป็นรายไตมาส 

  ผู้ดําเนินการประเมิน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เทศบาลตําบลกะรน 

  หน่วยงานประสานและประมวลผลการประเมิน 

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน 

  วิธีการประเมิน 

 ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดําเนินงาน ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล ตรวจติดตามตามที่ได้รับมอบหมาย อนึ่ง เป้าหมายการดําเนินงานจะต้องมีการ

ประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

  แบบที่จะใช้ในการประเมินผล 

  การประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า "การ

ประเมินแผนยุทธศาสตร์" ซ่ึงจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา

ในแต่ละปี ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตาม

แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผน 

 



ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบ

รายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการ

ประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 

   การรายงานผล 

  เป็นการรายงานผลการดําเนินงานทั้งในแต่ละโครงการตลอดทั้งภาพรวมของแผนพัฒนา ให้

คะแนนจากการเปรียบเทียบเกณฑ์วัดและคะแนนรวมถ่วงน้ําหนัก โดยการนําคะแนนที่ได้ถ่วงน้ําหนักของ

แต่ละตัวช้ีวัด และกําหนดให้มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น

นําเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 

   

 
 


