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คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยให้มีการจัดทําและทบทวนเป็น

ประจําทุกปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย

ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลกะรน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2558-2560) โดยได้นําแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกภาค

ส่วนมาประกอบการพิจารณาจัดทํา แผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบ

กฎหมายกําหนดและได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ทําให้สามารถนําแผนพัฒนาสามปี

ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริง 

  เทศบาลตําบลกะรนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จะเป็นเคร่ืองมือที่มี

ประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิต่อจุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

สารบัญ 
                     หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนํา  

   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี          1 

 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี       1 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี        1 

 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี       2 

ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลตําบลกะรน     3 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา                         16 

 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ                       18 

 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ              20 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี                23 

  แผนที่ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลกะรน 

ส่วนที่ 5 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

  ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา                  36 

  ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา       73 

  ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                  74                        

ภาคผนวก   ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๑ 
 

บทนํา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 

  1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น

สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาหน่ึงจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมี

โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  เพ่ือใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/

กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ

เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 

  3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นการพัฒนาให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง

กับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหา

ความต้องการและข้อมูล นํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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  4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    

  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันและสามารถ

นํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทาง การดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานสาํคัญของ 
เทศบาลตําบลกะรน 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

  2.1 ขนาดและท่ีต้ัง 

  เทศบาลตําบลกะรน ต้ังอยู่เลขที่ 1 ถนนกะตะ ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากตัว

เมืองภูเก็ต ประมาณ 19 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 ไร่ ประกอบด้วย

ชุมชน 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกช้าง ชุมชนกะตะ ชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย  

  อาณาเขต 

  ทิศเหนือ     ติดต่อ  เทศบาลเมืองป่าตอง อําเภอกะทู้ 

  ทิศใต้       ติดต่อ  เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต 

  ทิศตะวันออก ติดต่อ  เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 

  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

  ลักษณะภูมิประเทศ 

  พ้ืนที่ทางทิศใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก มี

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ต้ังชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

  ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง เดือน

พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด 33 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 24 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน

ธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ียสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ตํ่าสุด 26 องศาเซลเซียส 

  เขตการปกครอง 

  จํานวนชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีจํานวน 5 ชุมชน คือ 
หมู่ที่ ชุมชน จํานวนครัวเรอืน 

1 กะรน 1,254 
3 บางลา 988 
4 คอกช้าง 941 
2 กะตะ 1,567 
2 โคกโตนด-กะตะน้อย 782 

  ที่มา : ข้อมูล จากสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะรน ณ เดือนเมษายน  2557 

  ข้อม ูลประชากรในพื้นที ่
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  จํานวนประชากรเทศบาลตําบลกะรน ปี 2557 รวม 8,046  คน แยกแป็น เพศชาย 3,847 คน เพศ

หญิง 4,199 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 402.30 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

เด็ก (ทารก–3 ปี) 312 272 584 
เด็ก (4-6 ปี) 205 216 421 
เด็กโต (7-12 ปี) 319 325 644 
วัยรุ่น (13-18 ปี) 310 320 630 
ผู้ใหญ่ 19-60 ปี) 2,463 2,789 5,252 
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 238 277 515 

   
  แยกจํานวนประชากรและชมุชน 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน 
ประชากร 

รวมจํานวนประชากร จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง 

1 กะรน 1,005 1,113 2,118 1,254 
3 บางลา 751 744 1,495 988 
4 คอกช้าง 484 489 973 941 
2 กะตะ 1,174 1,163 2,337 1,567 
2 โคกโตนด-กะตะน้อย 442 549 991 782 
ที่มา : ข้อมูล จากสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะรน ณ เดือนเมษายน 2557 
  
  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 
  1) การสื่อสาร/โทรคมนาคม 
 1. มีทีท่ําการไปรษณีย์ 1 แห่ง 
  2. มีการให้บริการด้านโทรศัพท์ดําเนินการโดยบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที 
จํากัด (มหาชน) มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจําชุมชน 77 แห่ง 

ชื่อชุมชน จํานวนตู้โทรศพัท์สาธารณะ (แห่ง) 
กะรน 18 
บางลา 12 
คอกช้าง 17 
กะตะ 19 
โคกโตนด-กะตะน้อย 21 

รวม 77 
  ที่มา : ระบบข้อมูลกลางเทศบาลตําบลกะรน ณ เดือนเมษายน 2557 
 2) การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมของตําบลกะรน มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 สายฉลอง-กะรน ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4233 สายกะรน-ราไวย์ และถนนภายในเขตเทศบาลประกอบด้วย 
  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 37 สาย ความยาว 12.155 กิโลเมตร 
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  2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จํานวน 12 สาย ความยาว 21.831 กิโลเมตร 
  3. ถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน 1 สาย ความยาว 400 เมตร 
  การคมนาคมภายในตําบลกะรน มีถนนท้องถิ่นที่เช่ือมต่อระหว่างชุมชนอย่างสะดวก มีการบริการรถ
โดยสารประจําทาง ซึ่งจะจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดวัน 
 3) ระบบประปา 
 ครัวเรือนส่วนใหญ่ในตําบลกะรนใช้นํ้าประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต นํ้าประปาหมู่บ้าน และบ่อนํ้า
ต้ืน 
 4) ไฟฟ้า 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลกะรนครอบคลุมเต็มพ้ืนที่
พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า 100 % มีไฟฟ้าสาธารณะ  จํานวน 88 จุด จํานวน 1,571 โคม 
  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  1) อาชีพ  
  ในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการ การค้าขาย 
ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มธุรกิจโรงแรม 
 2. กลุ่มเรือหางยาว 
 3. กลุ่มเก้าอ้ี-ร่มผ้าใบ 
  4. กลุ่มหมอนวดชายหาด 
  5. กลุ่มเรือเจ็ทสกี 
  6. กลุ่มเรือเร็ว 
  7. กลุ่มรถแท็กซี่ รถตุ๊ก ตุ๊ก 
  8. กลุ่มแผงลอย 
          2) อุตสาหกรรม 
   1. โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานต้ังแต่ 10-30 คน) จํานวน 1 แห่ง 
 3) การพาณิชย์ 

การพาณิชย์ จํานวน (แห่ง) 
1. ธนาคาร 9 
2. สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 67 
3. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด 21 
4. โรงแรม/รสีอร์ท/เกสเฮาส์/บ้านเช่า 608 
5. คลินิก 7 
6. สถานีบริการนํ้ามัน 1 
7. ตลาดสด 1 
8. สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  336 
9. สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 512 
10. ร้านขายยา 49 

 
  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ระดับตําบลปี 2557 
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หมู่ที่ ชุมชน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 
3 บางลา 127,600 
4 คอกช้าง 102,726 
2 โคกโตนด – กะตะน้อย 95,048 
2 กะตะ 76,904 
1 กะรน 70,385 

เฉลี่ยรายได้/คน/ปขีองคนในพื้นที ่ 88,087 
ที่มา : กองสวัสดิการสังคม (จปฐ. เมษายน 2557) 

  แหล่งท่องเท่ียว 
  1. จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) 
 
 
 
 
 
 
   จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชมวิวจะอยู่ระหว่าง 2 หาดน้ี จากจุด
น้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเว้ิงอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย  อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็น
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก 
  2. หาดกะตะ (Kata Beach)  
 
 
 
 
 
 
    
   อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเจ้าฟ้าถึงห้าแยกฉลองเลี้ยวขวาไปตามถนน
หมายเลข 4028 หาดกะตะแบ่งออกเป็น 2 หาดคือ หาดกะตะใหญ่ กับหาดกะตะน้อย เป็นหาดที่เหมาะสําหรับ
การเล่นนํ้าและใช้เป็นที่ฝึกดํานํ้า เน่ืองจากมีแนวปะการังติดต่อกันไปจนถึงเกาะปู ซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ 
หาดกะตะเป็นชายหาด ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของภูเก็ต มีเม็ดทรายสีขาวและละเอียดสวยงาม บริเวณชายหาดมี
ต้นปาล์มขึ้นเป็นแนวตามชายหาด สวยงามเป็นที่นิยม พักผ่อนของชาวต่างชาติ บริเวณชายหาดมีบ้านพัก 
บริษัทนําเที่ยว ร้านค้า แหล่งบันเทิง ไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน 
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  3. หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) 
 

 
 

 

 

  หาดกะตะน้อย อยู่ทางตอนใต้ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาดเล็กกว่าหาดกะตะ บริเวณริมหาดมี

โรงแรม รีสอร์ท และร้านค้าต่างๆ คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาดกะตะน้อย เป็นชายหาดที่สวยงามมาก

แห่งหน่ึง มีหาดทรายขาวละเอียด นํ้าทะเลใส  ตามแนวหินและปะการังด้านทิศใต้ของหาดมีปลาอาศัยอยู่มาก  

คลื่นค่อนข้างแรงในหน้ามรสุม  และมีลักษณะของชายหาดท่ีค่อนข้างลาดชัน หาดแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามหาดที่

มองเห็นได้จากจุดชมวิวสามอ่าวซึ่งจะเรียงลําดับต้ังแต่ใกล้สุดไปหาไกลสุด ได้แก่ หาดกะตะน้อย  หาดกะตะ 

และหาดกะรน บางช่วงของชายหาดอาจมีโขดหิน ฉะน้ัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นนํ้า เพราะอาจ

โดนคลื่นซัดไปกระทบโขดหินได้ 

  4. หาดกะรน (Karon Beach) 

 

 

 

 

 

  หาดกะรน หาดทรายที่ยาวเหยียดทรายขาวสะอาดเม็ดทรายละเอียดมาก เป็นลักษณะเด่นของหาดกะ

รน ทิวทัศน์ที่สวยงามของเนินทรายเหนือชายหาด มีฉากหลังเป็นทิวสนทะเลและต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่ทั่วไป 

จึงเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาช่ืนชมความงามตามธรรมชาติได้ 

  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 1. สนามกีฬา (สนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์) 

 2. สวนสาธารณะคลองบางลา 

 3. สวนสาธารณะหนองหาน 

  การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

  เทศบาลตําบลกะรน มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,556 ไร่ มีการใช้

ที่ดินแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังน้ี 
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  พื้นที่ชุมชน  

  พ้ืนที่ชุมชนในตําบลประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และ

สถานที่ราชการ รวมท้ังใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ มีการใช้พ้ืนที่ประมาณ 9,988 ไร่ พ้ืนที่การเกษตร มีพ้ืนที่รวม

ประมาณ 4,318 ไร่ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ 250 ไร่  
  ข้อมูลด้านการศึกษา 
  มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 2 แห่งคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติ
สังฆาราม และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จํานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียน
บ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน (คน) 

จํานวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

เตรียมอนุบาล 1/1 13 14 27 1 
เตรียมอนุบาล 1/2 15 13 28 1 
เตรียมอนุบาล 1/3 13 14 27 1 

รวม 41 41 82 3 
  หมายเหตุ : พนักงานครูเทศบาล 2 คน (ช่วยราชการ) พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน 
 

โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสงัฆาราม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน (คน) 

จํานวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1/1 19 15 34 1 
อนุบาล 1/2 18 15 33 1 
อนุบาล 1/3 21 13 34 1 
อนุบาล 2/1 16 18 34 1 
อนุบาล 2/2 16 19 35 1 
อนุบาล 2/3 16 19 35 1 
อนุบาล 3/1 19 11 30 1 
อนุบาล 3/2 19 13 32 1 
อนุบาล 3/3 17 13 30 1 

รวม 161 136 297 9 
  หมายเหตุ : พนักงานครูเทศบาล 9 คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 คน 
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โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธ์อุปถัมภ์) อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน (คน) 

จํานวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 11 28 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 10 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 19 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 17 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 10 29 1 

รวม 77 79 156 6 
 หมายเหตุ : ข้าราชการครู 8 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน 
 

โรงเรียนวัดสุวรรณครีีเขต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ระดับชัน้ 
จํานวนนักเรียน (คน) 

จํานวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 11 29 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 18 32 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 16 28 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 17 27 1 

รวม 77 79 156 6 
 หมายเหตุ : ข้าราชการครู 7 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบลกะรน จํานวน 2 ศูนย์ คือ 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังอยู่หมู่ที่ 1 ชุมชนกะรน อาคารห้องสมุด
ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังอยู่หมู่ที่ 2 ชุมชนกะตะ อาคาร
เอนกประสงค์วัดกิตติสังฆาราม 
  ข้อมูลด้านศาสนา 
 ตําบลกะรน มศีาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน จํานวน 4 แห่ง คือ 
 1. วัดกิตติสังฆาราม 
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  2. วัดสุวรรณครีีเขต 
 
 
 
 
 
 
  3. สํานักสงฆ์ยวนผ้ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. ที่พักสงฆ์พระธาตุพนม 
   
 
  ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
 ในเขตเทศบาลตําบลกะรน มสีถานบริการด้านสาธารณสุข ดังน้ี คือ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน ต้ังอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านบางลา  
 การบริการด้านสาธารณสุขของตําบลกะรน นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจาก
จะรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรนแล้ว ยังสามารถรับบริการท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
และโรงพยาบาลป่าตองได้อย่างสะดวก เน่ืองจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากน้ี มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานทุกชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน ทําหน้าที่ในการดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขร่วมกับเทศบาล 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - สถานีตํารวจภูธรกะรน    จํานวน 1 แห่ง 
 - ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลกะรน   จํานวน 1 แห่ง 
 - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล  จํานวน 1 แห่ง 
  - รถยนต์ดับเพลิง     จํานวน 2 คัน 
 - รถบรรทุกนํ้า     จํานวน 4 คัน 
 - รถยนต์ตรวจการณ์    จํานวน 1 คัน 
 - รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว    จํานวน 1 คัน 
 - รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว     จํานวน 1 คัน 
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 - รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.    จํานวน 2 คัน 
 - เรือเจ็ทสกี      จํานวน 2 ลํา 
 - เครื่องหาบหาม      จํานวน 3 เครื่อง 
 - เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า    จํานวน 1 เครื่อง 
 - เลื่อยยนต์      จํานวน 2 ป้ืน 
 - เครื่องอัดอากาศ     จํานวน 1 เครื่อง 
 - เครื่องดูดควันในอาคาร    จํานวน 2 เครื่อง 
 - เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย    จํานวน 2 ลํา 
  - สมาชิก อปพร.เทศบาลตําบลกะรน  จํานวน 226 คน 
  ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) ทรัพยากรป่าไม้  
 ตําบลกะรน มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเทือกเขานาคเกิด) ปัจจุบันมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ 
 2) แหล่งนํ้า 
  - แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 1. หนอง/บึง  จํานวน  1  แห่ง 
 - แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 
 1. อ่างเก็บนํ้า  จํานวน  1  แห่ง 
  2. บ่อนํ้าต้ืน  จํานวน  1  แห่ง   
  3. ฝายกักนํ้า  จํานวน  1  แห่ง 
  4. ระบบนํ้า Reuse จากสถานีปรับปรุงคุณภาพนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
  3) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
 1) ปริมาณขยะ 37 ตัน/วัน 
 2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 5 คัน  แยกเป็น 
 1. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 1 คัน 
 2. รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย  จํานวน 3 คัน 
 3. รถบรรทุกแบบหางเหย่ียว  จํานวน 1 คัน 
  ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 37 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังกลบของเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ แยกเป็น  
  - ปี 2554 จํานวน 4,078,786.40 บาท  

- ปี 2555 จํานวน 6,968,213.20 บาท 
- ปี 2556 จํานวน 6,457,614.80 บาท 

  2.2 ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์กร 
  2.2.1 โครงสร้างองค์กร 
 เทศบาลตําบลกะรนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขีดความสามารถในการบริหารงานเพ่ือ
ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่การปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยมีระบบ
โครงสร้างการบริหารงาน ดังน้ี 
   ฝ่ายนิติบัญญัติ 
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  สภาเทศบาลตําบลกะรน ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลกะรน 
จํานวน 12 คน เลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 4 ปี มีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาหน่ึงคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
  ฝ่ายบริหาร 
  การบริหารงานเทศบาลตําบลกะรน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบายมี
รองนายกเทศมนตรีจํานวน 2 คนเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจํามีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ และรับผิดชอบในงานประจําทั่วไปของเทศบาล แบ่งส่วนการ
บริหารงานออกเป็น 1 หน่วยงาน 7 กอง ประกอบด้วย 

 สํานักปลัดเทศบาล 
 กองช่าง 
 กองคลัง 
 กองวิชาการและแผนงาน 
 กองสวัสดิการและสังคม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 กองการศึกษา 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  อัตรากําลังในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกะรน 

สํานัก/กอง 
อัตรากําลงั 

รวม พนักงาน/
ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ ทั่วไป 
สํานักปลัดเทศบาล 10 11 6 36 63 
กองช่าง 8 5 13 16 42 
กองคลัง 11 4 7 - 22 
กองวิชาการและแผนงาน 5 1 2 - 8 
กองสวัสดิการและสังคม 4 - 1 - 5 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 3 3 4 54 64 

กองการศึกษา 6 1 6 3 16 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - - - - - 

รวม 47 25 39 109 220 
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล (เมษายน 2557) 
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 สถานะทางการคลัง 
  สถิติรายรับจริงของเทศบาลตําบลกะรน 
  ปีงบประมาณ 2554-2556 

หมวดรายรับ 2554 2555 2556 
1) หมวดภาษีอากร 67,783,513.65 69,710,663.85 80,431,444.36
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,699,167.44 3,774,907.84 6,187,073.41
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 5,147,810.35 7,157,856.47 9,086,683.64
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,869,230.00 1,515,135.00 1,482,862.00
5) หมวดภาษีจัดสรร 78,927,619.69 81,739,610.96 72,289,655.34
6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 13,646,275.00 12,704,445.00 20,245,752.00
7) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 5,056,941.00 7,676,086.83 8,431,604.00

รวมรายรับทั้งสิ้น 176,130,557.13 184,278,705.95 198,155,078.75

 
 สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตําบลกะรน 
  ปีงบประมาณ 2554-2556 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 
1) รายจ่ายจําแนกตามด้านการดําเนินงาน    

1) ด้านบริหารงานท่ัวไป 34,843,077.52 33,437,578.53 32,347,715.97
2) ด้านบริการชุมชนและสังคม 71,901,042.81 86,381,722.71 85,687,436.73
3) ด้านเศรษฐกิจ 2,796,666.09 2,719,736.38 2,734,889.96
4) ด้านการดําเนินงานอ่ืน ๆ  6,022,626.00 6,606,857.49 5,091,696.05

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 115,563,412.42 129,145,895.11 125,861,738.71
2) รายจ่ายจําแนกตามงบรายจ่าย  

1) งบกลาง 6,022,626.00 6,606,857.49 5,091,696.05
2) งบบุคลากร 32,588,068.66 34,812,694.93 39,878,144.07
3) งบดําเนินการ 46,291,431.54 48,039,763.91 42,181,635.89
4) งบลงทุน 25,972,916.22 37,137,584.90 37,405,862.70
5) งบเงินอุดหนุน 4,628,370.00 2,488,993.88 1,244,400.00
6) งบรายจ่ายอ่ืน 60,000.00 60,000.00 60,000.00

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 115,563,412.42 129,145,895.11 125,861,738.71
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง 
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สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปทีี่ผ่านมา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

   3.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

   (การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตําบล

กะรน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

   โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้

ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัย

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

Opportunity)และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเคร่ืองมือ   

   ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 

  - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การ

กํากับดูแล เป็นต้น 

  - ระเบียบ กฎหมาย 

   - บุคลากร ได้แก่ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 

  - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 

  - ระบบฐานข้อมูล 

  - การประสานงาน / การอํานวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

  - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความ

เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความ

อ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 

   - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้

ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป็นต้น 

  - ด้านสังคม 

  - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

  - เทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 

เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น

อย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จํากัด (Threat–T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน

เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

  สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลตําบลกะรนด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังน้ี 

  จุดแข็ง (Strength) 

  1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าใน

ทุกด้าน 

  2. คณะผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 

  3. ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 

  4. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  5. การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน

ในพ้ืนที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 

  6. มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเทศบาล 

  จุดอ่อน (Weakness) 

  1. บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  2. การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
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  3. การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกันน้อย 

  4. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 

  5. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

  โอกาส (Opportunity) 

  1. ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความต่อเน่ือง 

  2. หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง 

  3. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 

  4. การเมืองท้องถิ่นมีเสถียรภาพ 

  5. วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

   6. มีการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

  อุปสรรค (Threat) 

   1. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการได้มี

โอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย 

  2. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่ง

ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  3. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ (สินามิ) อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง 

  4. ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

  5. ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

  6. นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 
  3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  เทศบาลตําบลกะรนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนโดยทั่วไป สําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) มีโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีใน
ส่วนของปี 2557 จํานวนทั้งสิ้น 93 โครงการจําแนกเป็น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 13.97 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 5.37 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 35.48 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 10.75 ด้าน
การเมืองการบริหาร ร้อยละ 27.95 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 6.45 รวมงบประมาณท่ีปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 88,872,170 บาท 
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 ตารางที่ 3.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ปี 2557 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 13.97 47,060,840.00 52.95
ด้านสิ่งแวดล้อม 5 5.37 8,970,000.00 10.09
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 35.48 8,821,330.00 9.92
ด้านสาธารณสุข 10 10.75 1,330,000.00 1.49
ด้านการเมืองการบริหาร 26 27.95 20,200,000.00 22.72
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 6.45 2,490,000.00 2.80

รวม 93 100.00 88,872,170.00 100.00
   
  เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 พบว่ามีโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จํานวน 74 โครงการ จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 4.05 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 4.05 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 44.59 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 13.51 ด้าน
การเมืองการบริหาร ร้อยละ 35.13 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 6.75 งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 
45,960,840 บาท 
 ตารางที่ 3.2.2 จํานวนโครงการและงบประมาณที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3 4.05 8,710,840.00 18.95
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 4.05 7,070,000.00 15.38
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 44.59 6,210,000.00 13.51
ด้านสาธารณสุข 10 13.51 1,330,000.00 2.89
ด้านการเมืองการบริหาร 26 35.13 20,200,000.00 43.95
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5 6.75 2,440,000.00 5.30

รวม 74 100.00 45,960,840.00 100.00
 
  หากพิจารณาร้อยละความสําเร็จของโครงการและงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามปีและได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินการพบว่ามีความสอดคล้องกันมาก โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนา จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 23.07 ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 100.00 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 100.00  ด้านการเมือง
การบริหาร ร้อยละ 100.00 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 83.33 ของงบประมาณทั้งหมดที่ปรากฏ
ตามแผนพัฒนา 
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ตารางที่ 3.2.3 แสดงการเปรียบเทียบโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับอนุมัติ 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เฉพาะปี 2557 
จํานวน

โครงการที่
ปรากฏตาม
แผนพัฒนา

จํานวน
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวน
งบประมาณที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 13 3 23.07 47,060,840.00 8,710,840.00 18.50

ด้านส่ิงแวดล้อม 5 3 60.00 8,970,000.00 7,070,000.00 78.81

ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 33 33 100.00 8,821,330.00 6,210,000.00 70.39

ด้านสาธารณสุข 10 10 100.00 1,330,000.00 1,330,000.00 100.00

ด้านการเมืองการบริหาร 26 26 100.00 20,200,000.00 20,200,000.00 100.00

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 6 5 80.00 2,490,000.00 2,440,000.00 97.99

รวม 93 74 79.56 88,872,170.00 45,960,840.00 51.71

  

  3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

  การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   มีการพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุง

พัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 18 โครงการ งบประมาณจํานวน 72,606,000 บาท ซึ่งมี

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการหนองหานและลานกิจกรรม  โครงการ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างหาดกะตะ-กะรน โครงการติดต้ังเสาไฟส่องสว่างชนิดไฮแมส (High Mast) เป็น

ต้น 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

   มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย การบําบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 4 โครงการ 

งบประมาณจํานวน 4,767,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติเน่ืองใน

วโรกาส 5 ธันวามหาราช โครงการติดต้ังระบบสูบนํ้าเสียบริเวณคลองบางลาฯ โครงการซ่อมแซมระบบบําบัด

นํ้าเสีย เป็นต้น 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

   มีการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่

เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการทั้งสิ้น

จํานวน 30 โครงการ งบประมาณจํานวน 5,489,200 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแข่งขัน
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ทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน

สังกัดเทศบาล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันจักรยานเสือ

ภูเขา (Karon Mountain Bike ) โครงการแข่งขันว่ิงกะรนมินิมาราธอน (Karon Mini Marathon) โครงการ

แข่งขันฟุตบอล 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โครงการจัดงาน

วันลอยกระทง เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ ปรับปรุงสถานที่สาธารณสุข 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข มีโครงการท้ังสิ้นจํานวน 8 โครงการ งบประมาณจํานวน 1,180,000 

บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการพัฒนาทักษะ

อาสาสมัครสาธารณสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการอุดหนุนการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองภูเก็ต 

เป็นต้น 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  

   มีการพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 97 โครงการ งบประมาณจํานวน 20,614,120 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

บุคลากร โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

สําคัญ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็น

ต้น 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

    มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน มี

โครงการท้ังสิ้นจํานวน 4 โครงการ งบประมาณจํานวน 2,370,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

โครงการถนนคนเดิน โครงการเปิดฟ้ารับปีใหม่ ณ หาดกะตะ-กะรน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนการ

ท่องเที่ยวประจําถิ่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น 
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ส่วนที่  ๔ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

  4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden Village) เป็นที่น่าอยู่ของประชาชน น่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยว

อย่างแท้จริง” 
  4.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) พัฒนา ปรับปรุง รักษาทางบก ทางน้ําและสาธารณูปการ 

 2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

 3) ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ 

 4) กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 

 5) สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 7) พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหาร 

 8) ให้การป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 9) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 1) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปการเพียงพอ 

 2) สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

 3) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 

 4) ประชาชนได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 5) ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 

 6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 7) ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเพ่ิมขึ้น 

 8) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9) ประชาชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

4.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 บําบัดและจัดการขยะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมการป้องกันและการให้ความรู้  

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ปรับปรุงสถานที่ด้านสาธารณสุข 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

  4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

  “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

  พันธกิจ 

  1) กําหนดทิศทางการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

2) ส่งเสริม/พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

3) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวสู่สากล 

4) ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5) สร้างระบบและโอกาสการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ 

6) ประชาชนมีทักษะการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 

7) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่ายทางสังคมให้เข้มแข็ง 

8) พัฒนารูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

9) ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์หลัก 

  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้ครอบคลุมทุกแหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาอาหารปลอดภัยที่สอดคล้องกับตลาดและระบบคุ้มครองผู้บริโภค 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาระบบบริการและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว 

5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล 

6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือจัดระเบียบและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 

7. พัฒนาระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน 

8. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และส่งเสริมนวัตกรรมด้านสินค้า/บริการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 

9. ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว 

10. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสากล 

11. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเน่ือง 

  12. ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 

  กลยุทธ์หลัก 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

  1. สร้างจิตสํานึก ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ /ความเสี่ยง หรือวิกฤตการณ์ต่างๆ 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

7. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในระดับสากลเพ่ือรองรบัการแข่งขัน 

  กลยุทธ์หลัก 

  1. สร้างค่านิยมและดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นภูเก็ต บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่

ดีงาม 

  2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในทุกด้านให้ได้มาตรฐานสากล 

3. สร้างกลไกความร่วมมือการทํางานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต 

4. ส่งเสริมการนําข้อมูลสารสนเทศและหรือผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน 

5. พัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ กับต่างประเทศ 

6. ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและระดับสากล 

  4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง) 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “การท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง

ย่ังยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีคุณภาพระดับโลกอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืน 

  4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนําภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

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

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนา

ประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น

วิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ

พอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี

คุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบ

การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและ

แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

  พันธกิจ (Mission) 

  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่

โปร่งใส เป็นธรรม 

  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 

การเปลี่ยนแปลง  
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  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ

ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม 

  4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง

ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 

  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

  เป้าหมายหลัก (Goal) 

  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 

  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 

  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.0 

  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

  ตัวชี้วัด 
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  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย

ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ี

สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

  2) จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วน

ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา

การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 

  4) คุณภาพน้ฎาและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ 

ย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี 

  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

  3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  4.9 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
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  1) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารงานของเทศบาล 

  3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและดําเนินไป

อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

  4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นที่

ประทับใจในบริการ 

   5) พัฒนาบุคลากร  ยกระดับให้มีความรู้  ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 

   2.นโยบายด้านการศึกษา 

  1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล  ให้ เ กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 

   4) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการด้าน

การศึกษาของบุตรหลานภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและเล่น

กีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองออกกําลังกายให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

   3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการช่วยเสริม

ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

  2) สํารวจออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

  3) วางผังเมืองเฉพาะภายใต้แนวคิด “เมืองในสวน (Garden  Village)” เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

  4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพ้ืนที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถาน

ประกอบการต่างๆ 

   4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 

2) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสุขแก่

ประชาชนภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

  3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี  ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้าน

สาธารณสุขโดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย 

  5) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง 

และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 

  6) เฝ้าระวัง รักษา บําบัด ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป 

  5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

  1) ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลกะรน 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว  เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่าง

ย่ังยืน 

4) เพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเท่ียวทั้งทางบกและทาง

ทะเล 

  5) ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจได้ 

  6) ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆ ให้สํานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  

เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 

    6.นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ  รวมทั้งส่งเสริมการ

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสร้างความรักสามัคคี ความ

เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แก่ผู้คนในชุมชน 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในด้านศาสนาและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

สืบไป 
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ส่วนที่  ๕ 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 

ส่วนที่ 5  
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

  องค์ประกอบ บัญชีโครงการพัฒนา บัญชีประสานโครงการพัฒนา บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
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บัญชีสรุปโครงการ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1   
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา
ถนนกะรน หน้าไดโนปาร์ค-
คลองรวมเทพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับและระบาย
น้ํา 

คูระบายน้ํากว้าง 0.80 เมตร ลึก 
0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

3,300,000 - - ความยาวคู
ระบายน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
แบบ
มาตรฐาน 

ความสามารถในการ
รองรับและระบาย
น้ํามีมาตรฐาน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา 
ซอยปฏัก 22 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับและระบาย
น้ํา 

คูระบายน้ํา ค.ส.ล.กว้าง 0.80 
เมตร ลึก 0.60-0.80 เมตร ยาว 
309 เมตร 

2,900,000 - - ความยาวคู
ระบายน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
แบบ
มาตรฐาน 

ความสามารถในการ
รองรับและระบาย
น้ํามีมาตรฐาน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

3 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมบริเวณ
หน้าองค์การโทรศัพท์ถนนโคกโตนด 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและ
เพิ่มขีดความสามารถในการ
ระบายน้ํา 

ก่อสร้างบล็อก ค.ส.ล.แบบรางเปิด 
กว้าง 3.00 เมตร (ภายนอก) ลึกเฉลี่ย 
1.20-1.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร 
และก่อสร้างบล็อก คสล.กว้าง 2.00 
เมตร (ภายนอก) แบบรางปิด ลึก
เฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 77.00 
เมตร 

2,500,000 - - ความยาวของ
บล็อกท่อลอด
ที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

พื้นที่น้ําไม่ท่วมขัง
สามารถระบายน้ําได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส่วนแยก
ซอยปฏัก 20 (บ้านนายไข่) 

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร คูระบายน้ํากว้าง 0.90 
(ภายนอก) ลึกเฉลี่ย 0.60-0.80 เมตร 
ยาว 110.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,155,000 - - ความยาวของ
ถนน ค.ส.ล.ที่
ได้รับก่อสร้าง
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร 
สามแยกตลาดแม่สมจิตร 

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางสัญจรไปมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 แห่ง 900,000 
 

- - จํานวน
สัญญาณไฟ
จราจรที่
ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1   
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.3 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงป้ายบอกชื่อ
สถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
และนักท่อง 
เที่ยว 

โดยติดตั้งป้ายบอกชื่อสถานที่
ท่องเที่ยวภายในพื้นที่เทศบาล
ตําบลกะรน 

จํานวน 10 ป้าย 
 
 

450,000 - - จํานวนป้าย
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวามหาราช 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โอกาสวันสําคัญ 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองช่าง 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5   
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.3 แนวทางการพัฒนา บาํบัดและจัดการขยะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่
ชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ชุมชนมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่
ดี 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและจัดนทิรรศการ
ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง
ในการเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน 

คณะครูและนักเรียน
ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดทําวารสารและคู่มือ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน 

จํานวน 2 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 จํานวน
วารสาร/
คู่มือที่
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล
จากทางโรงเรียน 

กองการศึกษา 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษจากครู
เจ้าของภาษาโดยตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา

ราม 

400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ในการศึกษา
ภาษาอังกฤ
ษของ
นักเรียน 
 
 

นักเรียนมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมปิดภาค
เรียน 

เพื่อให้นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาปฐมวัยมีความ
ภาคภูมิใจ 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

นักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจ 

กองการศึกษา 

5  โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในสังกัดเทศบาล 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบ
ถึงทิศทางการกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 25,000 25,000 25,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ผู้ปกครองได้ทราบ
ถึงทิศทางการ
กิจกรรมการเรียน
การสอนของ
โรงเรียน 

กองการศึกษา 

6 โครงการสานสัมพันธ์วันตอบ
แทนพระคุณ 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนทํากิจกรรม
ร่วมกันเสริมสร้างความ
ผูกพัน  

จํานวน 1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความรัก
ความผูกพัน 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด เพื่อให้มีห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้สําหรับ
เยาวชนและประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

มีกิจกรรมห้องสมุด
และพร้อมในการ
ให้บริการแก่เยาวชน
และประชาชน 

กองการศึกษา 

8 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้านกะตะ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

จํานวน 158 คน 
(200 วัน) 

632,000 - - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

จํานวน 157 คน 
(200 วัน) 

628,000 - - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

10 โครงการสนับสนนุค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
ราม 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

จํานวน 200 วัน 1,520,000 - - ร้อยละ 90 
ของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 

11 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด เพื่อให้มีหนังสือเพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับเยาวชน 

จํานวนหนังสือ 500 เล่ม 90,000 - - จํานวน
หนังสือที่
จัดซื้อเข้า
ห้องสมุด 

มีหนังสือเป็นแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง 
ชั่วคราว 
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู 

จํานวน 2 อัตรา 378,000 - - จํานวนครู
อัตราจ้างที่
อุดหนุน 

มีครูผู้สอนตาม
จํานวนนักเรียน 

กองการศึกษา 

13 โครงการอุดหนุนงบประมาณ 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อลดปัญหาการติดยา
เสพติดของเยาวชนใน
สถานศึกษา 

จํานวน 2 โรงเรียน 10,000 - - จํานวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
อุดหนุน
งบประมาณ 

ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลลด
น้อยลง 

กองการศึกษา 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2   
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการแอโรบิคแดนซ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 

จํานวน 50 คน 
(2 แห่ง) 

90,000 90,000 90,000 จํานวนแห่ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันจักรยาน  เพื่อส่งเสริมนักกีฬามี
โอกาสพัฒนาทักษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ มีระเบียบ
วินัย มีน้ําใจนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน 300 คน 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
จักรยานเสือ
ภูเขา 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขันกะตะ- 
กะรน มินิมาราธอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 500 คน 400,000 400,000 400,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน
กะตะกะรน
มินิ
มาราธอน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล  
12 สิงหา มหาราชินี  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 800 คน 
(40 ทีมๆ ละ 20 คน) 

400,000 400,000 400,000 จํานวนทีมที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
เปตอง 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง
ในการ
จัดการ
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 
7 คน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้ง
ในการ
จัดการ
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือ
นักกรีฑาเข้าแข่งขันในระดับต่าง 
ๆ  

เพื่อส่งเสริมกีฬาให้สู่ความ
เป็นเลิศ 

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง
ในการจัดส่ง
ทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

8 โครงการส่งนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

จํานวน 2 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้ง
ในการส่ง
นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน
กีฬา 

นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขันกีฬาสีของ   
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
รามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กะตะ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ในการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา 

นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านการทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้าร่วมทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

จํานวน 1,000 คน 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
งาน 

เด็กและเยาวชนมี
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และมี
ความสามารถใน
เทางที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 

11 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาและ
นันทนาการสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อฝึกสอนทักษะกีฬา
ให้แก่เยาวชนและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

จํานวน 100 คน 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ในการฝึก
ทักษะด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชนได้มี
ทักษะในเรื่องกีฬา
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองการศึกษา 

 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
งาน 

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
งาน 

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
งาน 

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเพื่อบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาพระธรรมและ
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนนุงบประมาณ
จัดงานท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรี 
สุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนการจัดงาน
ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรี
สุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

เด็กและเยาวชนได้
ระลึกถึงคุณความดี
ของวีระชน 

กองการศึกษา 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ด้านสาธารณสุข 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการติดยา
เสพติดของเยาวชนในเขต
เทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ60
ของการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เรียนรู้หาประสบการณ์ 

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 30,000 30,000 ร้อยละ80
ของ
ประชาชนที่
เข้าถึง
บริการ
สุขภาพ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 
มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นําด้านสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้แก่ผู้นําด้านสุขภาพ
ของชุมชนตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครั้ง 520,000 520,000 520,000 ร้อยละ80 
ของผู้นํา
ด้านสุขภาพ
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้นําด้านสุขภาพมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคติดต่อในชุมชน 

เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง  30,000 30,000 30,000 ร้อยละ60  
ของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ70 
ของ
ประชาชนที่
เข้าถึง
บริการ
สุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคอาหารที่ 
ปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60
ความพึง
พอใจของผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดฯ 
อําเภอเมืองภูเก็ต 
 
 
 
 
 

เพื่อลดปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนในเขตอําเภอ
เมืองภูเก็ต 

จํานวน 1 หน่วยงาน 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ100
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ปัญหายาเสพติดลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 โครงการอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 5 
ชุมชน 

จํานวน 5 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ100
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขได้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการอุดหนุนบ้านพักพิงสุนัข
จรจัดภูเก็ต 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะ 

จํานวน 1 หน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะลด
น้อยลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการจัดเก็บข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐาน จปฐ.  

เพื่อสํารวจข้อมูลความ
จําเป็นพื้นฐานของ
ประชากรในชุมชน 

สํารวจและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 5 
ชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง 
(2,000 ครัวเรือน) 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 
ของ
ครัวเรือนที่
จัดเก็บ
ข้อมูล 

สามารถนําข้อมูลมา
วิเคราะห์หาวิธีการ
และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ด้านการเมอืงการบริหาร 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนา พฒันาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 75,000 - - จํานวน
เครื่องพ่น
หมอกควันที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 
13 แรงม้า  จํานวน 1 เครื่อง 

23,500 - - จํานวน
เครื่องสูบน้ํา
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 4,200 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 25,000 - - จํานวน
โน๊ตบุ๊คที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 

 

8,000 - - จํานวน
เครื่อง
เคลือบบัตร
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองสวัสดิการสังคม 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

6 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kva 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 3 เครื่อง 15,300 - - จํานวน
เครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

7 โครงการจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดจิิตอล 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 
ล้านพิกเซล จํานวน 1 เครือ่ง 

22,000 - - จํานวน
กล้อง
ถ่ายภาพที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

8 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD 
หรือ LED  

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง 

3,500 - - จํานวน
จอภาพที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสวัสดกิาร
สังคม 

9 โครงการจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ขนาด 6 ล้อ ความจุไม่น้อย
กว่า 4,000 ลิตร   

จํานวน 1 คัน 

10,000,00
0 

- - จํานวน
รถยนต์
บรรทุกน้ําที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 

10 โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจ
การณ ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ปริมาตรบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,000-3,000 ซซีี 

จํานวน 1 คัน 
 
 
 

. 

1,489,000 - - จํานวน
รถยนต์
ตรวจการณ์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมอื
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

11 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

18,200 - - จํานวน
เครื่องปรับอ
ากาศที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

12 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

บรรจุน้ําได้ไม่น้อยกว่า6,000 
ลิตร 

จํานวน 1 คัน 

3,000,000 - - จํานวนโคม
ไฟส่องสว่าง
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคาร 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 6 ชุด 577,800 - - จํานวนชุด
ดับเพลิงที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดซื้อเครื่องชาร์ต
แบตเตอรี่ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 12 โวลท์ 30 แอมป์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

25,000 - - จํานวน
เครื่องชารต์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 12,000 - - จํานวน
เครื่องดูดฝุ่น
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

16 โครงการจัดระบบคอมพิวเตอร์
ให้บริการประชาชนด้าน
ทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 2 ชุด 150,000 - - จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

17 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง 30,000 - - จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

18 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 15,000 - - จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

19 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 20,000 - - จํานวน
เครื่องโทร 
สารที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

20 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
(เหล็ก) 4 ลิ้นชัก 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 ตู้ 5,000 - - จํานวนตู้เก็บ
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สํานักปลัด 

21 โครงการจัดซื้อโน๊ตบุ๊ค สําหรับ
งานประมวลผล 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 25,000 - - จํานวน
โน๊ตบุ๊คที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

22 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 3 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

12,600 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

23 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 5,100 - - จํานวน
เครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

24 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 18,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง 

28,000 - - จํานวน
เครื่องปรับ 
อากาศที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

25 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 1 เครื่อง 

52,000 - - จํานวน
รถจักรยาน 
ยนต์ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

26 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 120,000 - - จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

27 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 - - จํานวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 
 
 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

28 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า  

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 1 kva สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

จํานวน 1 เครื่อง 

5,100 - - จํานวน
เครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

29 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 800 va สาํหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 เครื่อง 

9,000 - - จํานวน
เครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

30 โครงการจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 20,000 - - จํานวนชุด
โปรแกรม
ระบบปฏิบัติ
การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 

31 โครงการจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 3,800 - - จํานวนชุด
โปรแกรม
ระบบปฏิบัติ
การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.2 แนวทางการพัฒนา พฒันาบคุลากร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ,คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ คณะกรรมการ
ชุมชน 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและ
คณะกรรมการชุมชน 

จํานวน 150 คน 

800,000 800,000 800,000 จํานวนของ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 
คณะกรรมการ
ชุมชน มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ครูดี ครูเก่งมีคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 20 คน 

 
จํานวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความสําเร็จ
การพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

3 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
สถานศึกษาดีเด่นในแต่ละด้าน 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนา
ทักษะและเพิ่ม
ประสบการณ์ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 20 คน 

 
จํานวน 1 ครั้ง 

 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80
ของครูและ
บุคลากรที่
เข้ารับการ
พัฒนา 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการศึกษาดูงานในและ
ต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา
ประสบการณ์ของคณะ
ผู้บริหาร 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ในการศึกษา
ดูงานในและ
ต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหารมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การบริหารงาน 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
พัฒนา
สมรรถนะ
ของ
บุคลากร 

บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

สํานักปลัด 
 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ระหว่าง
พนักงานด้วยกัน 

จํานวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

พนักงานมีความ
สามัคคีมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
เทศบาลและประชาชน 
เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อน ความต้องการ
และนําบริการสู่ชมุชน 

ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 1,000 คน 

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทศบาลเข้าใจถึง
ปัญหาความต้องการ
และประชาชนมี
ความเข้าใจที่ดีและมี
ความรู้สึกอยากมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
แผนชุมชนในการพัฒนา 

จํานวน 5 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของการ
จัดทําแผน
ชุมชน 

ชุมชนแต่ละชุมชนมี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส สร้าง
แนวทางประกอบรายได้
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นที่ 
จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ประกอบอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการลด ละ เลิก ความ
รุนแรงในครอบครัว 

เพื่อป้องกันและลดความ
รุนแรงในครอบครัวต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

กลุ่มเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวในพื้นที่ตําบลกะรน 

150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัวรู้จัก
การป้องกันและลด
ความรุนแรงที่อาจ
เกิดขึ้นในครอบครัว
ได้ 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะรน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80
ความพึง
พอใจของ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มี
แนวทางในการ
ดําเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 70 
ของ
ประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผน 

ประชาชน ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

7 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีและขั้นตอนในการปฏิบัติ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับภาษีและขั้นตอน
การปฏิบัติให้ผู้อยู่ในข่าย
เสียภาษี 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

70,000 70,000 70,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 โครงการจัดตั้งศนูย์คุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน เทศบาลตําบลกะรน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อขจัดความไม่รู้
กฎหมาย เพื่อคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทาง 
กฎหมายแก่ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 - - จํานวนครั้ง
ที่จัดอบรม 

ประชาชนในท้องถิ่น
ได้รับบริการให้
คําปรึกษาตอบ
ปัญหาข้อกฎหมาย
และเข้าสู่
กระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่าง
รวดเร็ว 

กองวิชาการและ
แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3   
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.4 แนวทางการพัฒนา พฒันาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ระดับความ 
สําเร็จของ
การป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาล 

ช่วยป้องกันและลด
การสูญเสียชีวิต
และทรพย์สิน 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดตั้ง
ระบบเตือนภัยสาธารณะ  
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยและเข้าใจใน
ระบบการเตือนภัย 
 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ฝึกซ้อมแผน
อพยพ 

ประชาชนมีความ
ตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยและ
เข้าใจในระบบการ
เตือนภัยมากขึ้น 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการสนับสนนุกิจกรรม  
อปพร. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80
ความพึง
พอใจของ 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ในเรื่องสาธารณภัย
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
และสาธารณภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตชุมชน 

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 400,000 400,000 400,000 ระดับความ 
สําเร็จของ
การ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
และสา
ธารณภัย 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือทันที่ที่เกิด
เหตุการณ์ 

สํานักปลัด 
 

5 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ระดับความ 
สําเร็จของ
การรณรงค์
ให้ความรู้
ความ
ปลอดภัยบน
ท้องถนน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 
 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 

เพื่อป้องกันและลดปัญหา
ไฟป่าในเขตตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิง
และ อปพร. 

เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของ
พนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 600,000 - - จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานและลูกจ้าง
มีความรู้ในการ
บริการงานในด้าน
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
 
 

สํานักปลัด 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
กู้ภัยทางทะเล 

เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัย
สามารถปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 - - จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

อาสาสมัครกู้ภัย
สามารถปฏิบัติงาน
และช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

สํานักปลัด 

9 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชน เจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร 

จํานวน 100 คน 

500,000 - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในแผนป้องกันภัย
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เยาวชนการท่องเที่ยวประจํา
ท้องถิ่น 

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและทักษะการ
ให้บริการหรือการ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่
ถูกต้องได้มาตรฐานแก่
เยาวชนในท้องถิ่น 

จํานวน 60 คน 50,000 - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนสามารถ
ให้บริการที่ดีและ
ช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการเปิดฟ้ารับปีใหม่  
ณ หาดกะตะ-กะรน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

จํานวน 1 ครั้ง 1,000,000 - - จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

นักท่องเที่ยวมีความ
มั่นใจและทําให้
สถานที่ท่องเที่ยวน่า
เที่ยวมากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการเดินริมเล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

จํานวน 1 ครั้ง 1,200,000 - - จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 

สํานักปลัด 

4 โครงการประกวดภาพถ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

จํานวน 1 ครั้ง 40,000 - - จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2558 

(บาท) 
2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ 
ตําบลกะรน 

130,000 130,000 130,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของสตรี ส่งเสริมให้สตรีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือมีบทบาททาง
สังคม และสร้างรายได้
เพิ่มเติมให้กับครอบครัว 

สตรีในตําบลกะรน 
จํานวน 50 คน 

60,000 60,000 60,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสตรีได้มีการ
รวมกลุ่มกันและ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
เสริมให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการเปิดฟ้าอาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว 

ประชาชนและสมาชิกกลุ่มอาชีพ 
จํานวน 100 คน 

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพได้รับ
ความรู้เรื่องอาเซียน
และพัฒนาตนเอง
เพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 

 
ส่วนที่ 5 บญัชีโครงการพัฒนา 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 4 9,855,000 - - - - 4 9,855,000 
1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 900,000 - - - - 1 900,000 
1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปการ 1 450,000     1 450,000 

รวม 6 11,205,000 - - - - 6 11,205,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม         
2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
      บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

2.2  แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - - 
2.3  แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 

รวม 2 70,000 2 70,000 2 70,000 6 210,000 
 
 
 
 
 
 

ผ.03 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 

        

3.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพ 
      ทรัพยากรมนุษย์ 

13 4,203,000 7 945,000 7 945,000 27 6,093,000 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 
      แก่เยาวชนและประชาชน 

11 2,500,000 11 2,500,000 11 2,500,000 33 7,500,000 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6 800,000 6 800,000 6 800,000 18 2,400,000 

รวม 30 7,503,000 24 4,245,000 24 4,245,000 78 15,993,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข         
4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การ 
      ควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

9 1,325,000 9 1,325,000 9 1,325,000 27 3,975,000 

4.2  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงสถานที่ด้านสาธารณสุข - - - - - - - - 
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

รวม 10 1,355,000 10 1,355,000 10 1,355,000 30 4,065,000 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  เทศบาลตําบลกะรน 

 
 
 
 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 รวม 3 ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร         
5.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 31 15,829,100 - - - - 31 15,829,000 
5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 6 2,040,000 6 2,040,000 6 2,040,000 18 6,120,000 
5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8 615,000 7 605,000 7 605,000 22 1,825,000 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทา 
      สาธารณภัย 

9 1,890,000 6 640,000 6 640,000 21 3,170,000 

5.5  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ - - - - - - - - 
รวม 54 20,374,000 19 3,285,000 19 3,285,000 92 26,944,000 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         
6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนา 
      รายได้ของประชาชน 

4 2,290,000 - - - - 4 2,290,000 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 3 290,000 3 290,000 3 290,000 9 870,000 
รวม 7 2,580,000 3 290,000 3 290,000 13 3,160,000 

รวมทั้งสิ้น 109 43,087,000 58 9,245,000 58 9,245,000 225 61,577,000 
 

 


