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คํานํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยให้มีการจัดทําและทบทวนเป็น

ประจําทุกป ีและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเปน็กรอบในการจัดทาํงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลกะรน ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2559-2561) โดยได้นําแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนทุก

ภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตาม

ระเบียบกฎหมายกําหนดและได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ทําให้สามารถนํา

แผนพัฒนาสามปีดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

  เทศบาลตําบลกะรนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จะเป็นเครื่องมือที่มี

ประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อจุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 
  การวางแผน เป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา

เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดข้ึน ฉะนั้น การ

วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม

วัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 

  การวางแผน จึงมีความเกี่ยวข้องกบัการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็็นระบบ 

(Systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่

ปรารถนา 

  1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน

สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกป ี

   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาหนึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี

โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  เพ่ือใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/

กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และเพ่ือให้กระบวนการจัดทํา

งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 

  3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามป ีมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนาให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง

สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก

หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป ี



  ข้ันตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหา

ความต้องการและข้อมูล นํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้ันตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 ข้ันตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสาม

ป ี

  4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    

  เป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการ

ดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันและสามารถ

นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 
   2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

   (การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตําบล

กะรน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

   โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้

ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัย

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

Opportunity)และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเครื่องมือ   

   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/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความ

เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความ

อ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 

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

ใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป็นต้น 

  - ด้านสังคม 

  - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

  - เทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 

เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลกระทบต่อท้องถ่ิน



อย่างไร มีการเปล่ียนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat–T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่

เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน

เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

  สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของเทศบาลตําบลกะรนด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้ 

  จุดแข็ง (Strength) 

  1.ภายในเขตเทศบาลตําบลกะรนเป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 

  2.กะรนเป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว 

  3.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าใน

ทุกด้าน สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 

  4.กะรนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

  5.ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 

  6.มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  7.การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 

  8.มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเทศบาล 

  จุดอ่อน (Weakness) 

  1.ปัญหาการจราจรติดขัด และความไม่เป็นระเบียบในการจัดการคมนาคม รวมทั้งขาดระบบขนส่ง

สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

  2.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ปริมาณ

ขยะ ปัญหาน้ําเน่าเสีย อันจะเป็นสาเหตุการทําลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  

  3.ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรม 

  4.บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  5.การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 

  6.การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกันน้อย 

  7. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 

  8.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

   

 

 

 



โอกาส (Opportunity) 

  1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถ่ิน โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่เทศบาล 

  2.รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

  3.ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง 

  4.หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง 

  5.ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 

  6.การเมืองท้องถิ่นมีเสถียรภาพ 

  7.วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

   8.มีการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

  อุปสรรค (Threat) 

  1.การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรแฝงส่งผลให้ประชาชนมีระดับความ

ต้องการในการบริการสาธารณะสูงข้ึน 

  2.แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตของ

คนเปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน 

  3.มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

   4.การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ท่ีเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการได้มี

โอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย 

  5.ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซ่ึงส่งผลต่อ

การพัฒนาท้องถิน่ 

  6.มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ (สึนามิ) อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง 

  7.ระเบียบ กฎหมายและหนังสือส่ังการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

  8.ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 

  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  เทศบาลตําบลกะรนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนโดยทั่วไป สําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีใน

ส่วนของปี 2558 จํานวนทั้งส้ิน 122 โครงการจําแนกเป็น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 9.83 ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 1.63 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 24.60 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 

8.20 ด้านการเมืองการบริหาร ร้อยละ 50.00 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 5.73 รวมงบประมาณ

ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาสามป ีจํานวน 86,831,294 บาท 

 



ตารางที่ 2.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ปี 2558 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 9.83 35,860,394 41.30

ด้านสิ่งแวดล้อม 2 1.63 70,000 0.08

ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 30 24.60 7,503,000 8.64

ด้านสาธารณสุข 10 8.20 1,355,000 1.56

ด้านการเมืองการบริหาร 61 50 20,972,900 24.15

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 5.73 2,580,000 2.97

รวม 122 100 86,831,294 100

   

  เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558 พบว่ามีโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย จํานวน 110 โครงการ จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 5.45 ด้านส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 3.63 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 26.36 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 9.069 ด้าน

การเมืองการบริหาร ร้อยละ 49.09 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 6.37 งบประมาณทั้งส้ินจํานวน 

45,960,840 บาท 

  ตารางที่ 2.2.2 จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2558 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 5.45 24,949,000.00 44.22

ด้านสิ่งแวดล้อม 2 1.81 70,000.00 0.30

ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 29 26.36 8,146,200.00 14.43

ด้านสาธารณสุข 10 9.09 1,355,000.00 2.40

ด้านการเมืองการบริหาร 54 49.09 19,055,900.00 33.77

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 6.37 2,740,000.00 4.85

รวม 110 100.00 56,316,100.00 100.00

   

หากพิจารณาร้อยละความสําเร็จของโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีและได้รับ

อนุมัติให้ดําเนินการพบว่ามีความสอดคล้องกันมาก โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ

ทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนา จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 50.00 ด้านส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 

60 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 96.66 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 100.00  ด้านการเมือง

การบริหาร ร้อยละ 88.52 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมดที่ปรากฏ

ตามแผนพัฒนา 



ตารางที่ 3.2.3 แสดงการเปรียบเทียบโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับอนุมัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะปี 2558 

จํานวน

โครงการที่

ปรากฏตาม

แผนพัฒนา

จํานวน

โครงการที่

ได้รับอนุมัติ

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จํานวน

งบประมาณที่

ปรากฏใน

แผนพัฒนา

จํานวนงบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัต ิ
คิดเป็น

ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 6 50.00 35,860,394 24,949,000.00 69.57

ด้านสิ่งแวดล้อม 2 2 100 70,000 70,000.00 78.81

ด้านการศึกษา วฒันธรรมและนันทนาการ 30 29 96.66 7,503,000 8,146,200.00 70.39 

ด้านสาธารณสุข 10 10 100.00 1,355,000 1,355,000.00 100.00

ด้านการเมืองการบริหาร 61 54 88.52 20,972,900 19,055,900.00 90.86

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 7 100 2,580,000 2,740,000.00 97.99

รวม 122 108 88.52 86,831,294 56,316,100.00 64.97

  

  2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

  การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

   มีการพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุง

พัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 6 โครงการ งบประมาณจํานวน 24,949,000 บาท ซ่ึงมี

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ส่วนแยกซอยปฏัก 20 (บ้านนายไข่) โครงการ

ก่อสร้างตะแกรงดักขยะคลองปากบางโครงการก่อสร้างม้านั่งเข่ือนหินริมทางเท้าถนนกะรน เป็นต้น 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม  

   มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย การบําบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 4 โครงการ 

งบประมาณจํานวน 170,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 

5 ธันวามหาราช โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมู่บ้าน (ทสม.) ในเขตเทศบาลตําบลกะรน  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  

   มีการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่

เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการทั้งส้ิน

จํานวน 29 โครงการ งบประมาณจํานวน 8,146,200 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน

สังกัดเทศบาล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันจักรยานเสือ

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



ฟุตบอล 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โครงการจัดงานวัน

ลอยกระทง เป็นต้น 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

   มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นท่ีการควบคุมป้องกันและให้ความรู้ ปรับปรุงสถานท่ี

สาธารณสุข พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข มีโครงการท้ังส้ินจํานวน 10 โครงการ งบประมาณ

จํานวน 1,355,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

โครงการพัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุข โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการอุดหนุนการ

ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือ

เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองภูเก็ต เป็นต้น 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  

   มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงและพัฒนา

รายได้ มีโครงการทั้งส้ินจํานวน 54 โครงการ งบประมาณจํานวน 19,055,900 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น  โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โครงการ

ฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความ

ปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

    มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพัฒนารายได้ของประชาชน พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน มี

โครงการทั้งส้ินจํานวน 7 โครงการ งบประมาณจํานวน 2,740,000 บาท ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

โครงการถนนคนเดิน โครงการเปิดฟ้ารับปีใหม่ ณ หาดกะตะ-กะรน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนการ

ท่องเที่ยวประจําถิ่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
   3.1 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 บําบัดและจัดการขยะ 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมการป้องกันและการให้ความรู้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

   

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  พันธกิจ 

1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

2) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ต 

3) กําหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่การแข่งขันระดับโลก 

4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต 

5) ส่งเสริมและสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

6) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากการท่องเที่ยว 

7) ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน 

8) ปรับเปล่ียนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการทํางานสู่มาตรฐานสากล 

9) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน 

  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 

  1) จํานวนผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

  2) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ 

  3) ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 

  4) มีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

  5) องค์กรด้านบริการท่องเที่ยวมีคุณภาพการบริการสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (Strategies) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 

  กลยุทธ์หลัก 

  1. สร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมความรักภูเก็ตบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของภูเก็ต 

  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานของการท่องเที่ยว 

  3. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน 

  4. พัฒนาการบริการ และความปลอดภัยให้แก่นักท่องเทีย่วและประชาชน 

  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 

  6. เน้นการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 

  7. เน้นอาหารปลอดภัย 

  8. เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 

 กลยุทธ์หลัก 

  1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตในระดับมาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่อง 

  2. ส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือการท่องเที่ยว 



3. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4. ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเส่ียงหรือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว 

5. มีระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐาน 

6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

7. สนับสนุนอาสาสมัครชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์หลัก 

  1. ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทํางานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต 

  2. สร้างบรรยากาศในการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ 

  3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านการท่องเที่ยว และมีมาตรฐาน 

  4. มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 

  5. มีนวัตกรรมด้านสินค้าการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง) 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “การท่องเท่ียวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่าง

ยั่งยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการสาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อนําภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

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



  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนา

ประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น

วิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570 ซ่ึงกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ

พอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี

คุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันระบบ

การผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเอง

และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิ คุ้มกันต่อการ

เปล่ียนแปลง” 

  พันธกิจ (Mission) 

  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ที่โปร่งใส เป็นธรรม 

  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน

แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง  

  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ

ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 

สังคม 

  4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

  1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 

  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง

ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 

 

 



  เป้าหมายหลัก (Goal) 

  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหล่ือมลํ้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน 

  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากข้ึน 

  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0 

  4) คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมทั้งเพ่ิมพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

  ตัวชี้วัด 

  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย

ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ี

สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

  2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วน

ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา

การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 

  4) คุณภาพน้ฎาและอากาศร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ

ซับซ้อนมากย่ิงข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่

เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง

ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด

สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ

ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

  3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

 



 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

  1) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารงานของเทศบาล 

  3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและดําเนินไป

อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

  4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นที่

ประทับใจในบริการ 

   5) พัฒนาบุคลากร ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 

 

   2.นโยบายด้านการศึกษา 

  1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  2) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามให้มีมาตรฐานเพิ่มข้ึน ตอบสนองความต้องการ

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้ เ กิดบูรณาการทางการศึกษา  ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 

   4) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการด้าน

การศึกษาของบุตรหลานภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและเล่น

กีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกําลังกายให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

   3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการช่วยเสริม

ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 

  2) สํารวจออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือ

รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 



  3) วางผังเมืองเฉพาะภายใต้แนวคิด “เมืองในสวน (Garden  Village)” เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

  4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพ้ืนที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถาน

ประกอบการต่างๆ 

    

4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 

2) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสุข

แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

  3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้าน

สาธารณสุขโดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย 

  5) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง 

และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 

  6) เฝ้าระวัง รักษา บําบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป 

  5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  1) ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการทางการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 

  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลกะรน 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่าง

ยั่งยืน 

4) เพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเท่ียวทั้งทางบกและทาง

ทะเล 

  5) ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจได้ 

  6) ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆ ให้สํานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

    6.นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ รวมทั้งส่งเสริมการ

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 

  2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

3) อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาส่ิงดีงามในอดีตและสร้างความรักสามัคคี ความ

เอ้ือเฟื่อเผ่ือแผ่แก่ผู้คนในชุมชน 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในด้านศาสนาและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถ่ิน

สืบไป 



รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรบัปรุง ระบบสาธารณูปโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุง

ม้านั่งริมทางเท้าหาดกะรน 

 

(Infra.01) 

เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจของประชาชนและ

นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างมานั่ง คสล.ผิวขัดมัน 

ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สงู 0.45 

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 

465.00 เมตร และก่อสร้างม้า

นั่งหินธรรมชาต ิขนาดกว้าง 

0.40 เมตร ความสูงเฉลี่ย 0.75 

เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 

40.00 เมตร 

2,417,000 - - ความยาวของ

ม้านั่งที่ได้รบั

การก่อสร้าง

ตามแบบ

มาตรฐาน 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.

แยกปฏัก 22 

 

(Infra.02) 

 

 

 
 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

ก่อสร้างคูระบายน้าํ คสล.ขนาด

กว้าง 0.80 เมตร (ภายนอก) ความ

ลึก 0.80-1.00 เมตร ความยาวไม่

น้อยกว่า 70 เมตร พร้อมก่อสร้าง

เสริมฝาปดิคูระบายน้ํา คสล. 

ความยาวไม่น้อยกว่า 26.00 เมตร 

531,000 - - ความยาว

ของคูระบาย

น้ําที่ได้รับ

การก่อสร้าง

ตามแบบ

มาตรฐาน 

ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํามี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย

กะตะน้อย (เชื่อมตอ่ทางหลวง 

4233) 

 

(Infra.03) 

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรไปมาของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 

6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ความ

ยาว 207.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 1,242.00 ตารางเมตร 

และก่อสร้างคูระบายน้ํา คสล.

ขนาดกว้าง 1.00 เมตร (ภายนอก) 

ลึกเฉลี่ย 0.70-0.80 เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร 

พร้อมงานตีเส้นจราจร 

5,887,000 - - ความยาวของ

ถนนที่ไดร้ับ

การก่อสร้าง

ตามแบบ

มาตรฐาน 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

4 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเขื่อน 

คสล.และทางเทา้ถนนปากบางหาด

กะตะ 

 

(Infra.04) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก่อสร้างเขื่อน คสล.ขนาดกว้างฐาน 

1.80 เมตร สันเขื่อนกว้าง 0.30 

เมตร สูงเฉลี่ย 2.50-3.00 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 63.00 

เมตร พร้อมก่อสร้างทางเท้าขนาด

กว้างเฉลี่ย 2.00-2.50 เมตร ความ

ยาวไม่น้อยกว่า 63.00 เมตร 

3,430,000 - - ความยาวของ

เขื่อน คสล.ที่

ได้รับการ

ก่อสร้างตาม

แบบ

มาตรฐาน 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

5 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์และ

สาธารณูปโภคบรเิวณหนองหาน 

 

(Infra.05) 

เพื่อความสะดวกในการจัด

กิจกรรมและใช้ประโยชน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก่อสร้างทางเดินเท้าบล็อกคอนกรีต 

กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 172.00 

เมตร, ก่อสร้างกําแพงกั้นรถ คสล.

ขนาดสันกว้าง 0.20 เมตร ความสูง 

0.45 เมตร ความยาวรวมไม่น้อย

กว่า 190.00 เมตร,ปรับปรุง

ซ่อมแซมท่าน้ํารูปเรือ จํานวน 2 ชุด 

พร้อมซ่อมงานประติมากรรมปูน

ปั้น, ก่อสร้างลานจอดรถ คสล.

หนา 0.15 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

900 ตารางเมตร, ก่อสร้างลานริม

บึง คสล.ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายคิด

เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตาราง

เมตรพร้อมงานตกแต่งสวน ,

ปรับปรุงพื้นทําผิวคอนกรีตพิมพ์

ลายด้านหลัง 
อาคารบริการ ไดพ้ื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,100 ตารางเมตร พร้อม 

22,445,000 - - ความยาวของ

ทางเดินเท้า

บล็อก

คอนกรีตที่

ได้รับการ

ก่อสร้างตาม

แบบ

มาตรฐาน 

มีความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมและใช้

ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

   ก่อสร้างเขื่อนดูรา-โฮลด ์ขนาด

ความกว้างฐาน 2.40 เมตร ความ

สูง 3.50-4.50 เมตร ความยาวไม่

น้อยกว่า 470.00 เมตรและงาน

ไฟฟ้าแสงสวา่งภายในบรเิวณรอบ

โครงการ 

 

6 โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

บริเวณหน้าองค์การโทรศัพทถ์นน

โคกโตนด 

 

(Infra.06) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าํท่วมขัง

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การระบายน้ํา 

ก่อสร้างบล็อก ค.ส.ล.แบบรางเปดิ 

กว้าง 3.00 เมตร (ภายนอก) ลึก

เฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร ยาว 56.00 

เมตร และก่อสร้างบล็อก คสล.ก

ว้าง 2.00 เมตร (ภายนอก) แบบ

รางปิด ลึกเฉลี่ย 1.20-1.50 เมตร 

ยาว 77.00 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,500,000 - - ความยาวของ

บล็อกท่อ

ลอดที่ได้รับ

การก่อสร้าง

ตามแบบ

มาตรฐาน 

พืน้ที่น้ําไม่ท่วมขัง

สามารถระบายน้ําได้มี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําถนน

กะรน หน้าไดโนปาร์ค-คลองรวม

เทพ 

(Infra.07) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและระบายน้ํา 

คูระบายน้ํากว้าง 0.80 เมตร ลึก 

0.80 เมตร ยาว 250.00 เมตร 

3,300,000 - - ความยาวคู

ระบายน้ําที่

ได้รับการ

ก่อสร้างตาม

แบบ

มาตรฐาน 

ความสามารถในการ

รองรับและระบายน้ํามี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนพร้อม

คูระบายน้ํา ค.ส.ล. 
บริเวณซอยหลวงพ่อฉ้วน 1 

(Infra.08) 

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรไปมาของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 

หนา 0.20 เมตร ยาว 55.00 เมตร 

พร้อมคูระบายน้ํา ค.ส.ล.กว้าง1.10 

เมตร (ภายนอก) ลึกเฉลี่ย 1.30 

เมตร ยาว 55.00 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

660,000 - - ความยาวคู

ระบายน้ําที่

ได้รับการ

ก่อสร้างตาม

แบบ

มาตรฐาน 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา 

กองช่าง 

 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก     

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการปรบัปรุงระบบไฟฟ้า

อาคารหนองหาน 

(Infra.01) 

เพื่อใช้ทดแทนระบบเดิมที่

ชํารุด 
ทําการรื้อถอนหม้อแปลงเก่าและ

ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ขนาด 250 

kva จํานวน 1 เครือ่ง พร้อมเปลี่ยน

ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลกั MDB (Main 

Distribution Board) จํานวน 1 ตู ้

360,000 - - จํานวนระบบ

ไฟฟ้าที่

ปรับปรุง 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอและมี

ประสทิธิภาพ 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณลานกิจกรรมหาด 
กะรน 

(Infra.02) 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยส์ินของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ทําการติดตัง้เสาไฟสอ่งสวา่ง

ความสูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร 

พร้อมโคมแบบ Flood Light 3 x 

400 วัตต ์จํานวน 6 ต้น พรอ้ม

ชุดควบคุม 1 ชุด 

 

 

 

 

600,000 - - จํานวนระบบ

ไฟฟ้าส่อง

สว่างที่ตดิตัง้ 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก         

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการเทดิพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 

(Env.01) 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในโอกาสวัน

สําคัญ 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

ประชาชนได้

แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อองค์

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่ัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก        

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบบาํบัด

น้ําเสียคลองกะตะน้อย 

(Env.02) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บําบัดน้ําเสยี 
 

ก่อสร้างฐานรับถัง ขนาดกว้าง 

3.60 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 

3.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบถัง

บําบัดน้ําเสยีขนาด 120 ลูกบาศก์

เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2,910,000 - - จํานวนระบบ

บําบัดน้ําเสยี

ที่ก่อสร้าง 

ระบบบําบดัน้ําเสียมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก        

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.3 แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

(Env.01) 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่

ชุมชนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 ครัง้ 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

ชุมชนมีระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ด ี

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดมูล

ฝอยสันทรายชายหาด  
กะรน กะตะ กะตะน้อย 

(Env.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ

สถานที่ท่องเที่ยว 

จํานวน 1 ครัง้ 850,000 - - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

สถานที่ท่องเที่ยว

ชายหาดมีความ

สะอาด สวยงาม

และเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยมากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก     

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรพัยากรมนุษย์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ

และจัดนทิรรศการทางการศึกษา 

(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รยีนมีส่วน

ร่วมในการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ทางการ

ศึกษา 

ตัวแทนนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขัน

ทักษะปีการศึกษาละ 2 ครัง้ 

300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งใน

การเข้าร่วม

การแข่งขัน 

คณะครูและนักเรยีน

ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางการ

ศึกษา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดทําวารสารและคู่มือ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

(Edu.02) 

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด

การศึกษาโรงเรียนเทศบาล

วัดกิตติสังฆาราม 

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของโรงเรยีน 
จํานวน 2 ครัง้ 

70,000 70,000 70,000 จํานวน

วารสาร/

คู่มือที่

เผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ได้รับทราบข้อมูลจาก

ทางโรงเรียน 

กองการศึกษา 

3 โครงการจ้างเหมาสอน

ภาษาตา่งประเทศสําหรับนักเรียน

สังกัดเทศบาลตาํบลกะรน 

 

 

(Edu.03) 

 

 

 
 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของ

ภาษาโดยตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกะตะ

โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม 
400,000 400,000 400,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ในการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน 

 
 

นักเรียนมีความรู้

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียน

และนิทรรศการทางการศึกษา 

(Edu.04) 

เพื่อสรุปผลการเรยีนประจํา

ภาคเรียนที่ 1-2และมอบ

วุฒิบัตรให้กับนักเรียน 

ปกีารศึกษาละ 1 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

ผู้ปกครองไดท้ราบผล

การเรียนของนักเรยีน 

กองการศึกษา 

5  โครงการประชุมผูป้กครองนักเรียน

ในสังกัดเทศบาล 

(Edu.05) 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึง

บทบาทหน้าที่และกิจกรรม

ของสถานศึกษาไดอ้ย่าง

ถูกต้อง 

ปกีารศึกษาละ 2 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

ผู้ปกครองได้เข้าใจถึง

บทบาทหน้าที่และ

กิจกรรมของ

สถานศึกษาอย่าง

ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

6 โครงการสานสัมพนัธ์วันตอบแทน

พระคุณ 

(Edu.06) 

เพื่อให้ผู้ปกครองและ

นักเรียนทํากิจกรรมร่วมกัน

เสริมสร้างความผกูพัน  

จํานวน 2 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

นักเรียนและ

ผู้ปกครองมีความรัก

ความผูกพัน 

กองการศึกษา 

7 โครงการจัดสัปดาห์ห้องสมุด

(Edu.07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อให้มีห้องสมุดเป็นแหล่ง

เรียนรูส้าํหรับเยาวชนและ

ประชาชน 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

มีกิจกรรมห้องสมุด

และพร้อมในการ

ให้บริการแก่เยาวชน

และประชาชน 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 

โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม 

(Edu.08) 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ

งบประมาณในการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

จํานวน 200 วัน 2,847,600 - - ร้อยละ 90 

ของนักเรียนที่

ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

นักเรียนได้รับการ

พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด

(Edu.09) 

เพื่อให้มีหนังสือเพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมเปน็แหล่งเรียนรู้

สําหรับเยาวชน 

จํานวนหนังสือ 500 เล่ม 90,000 - - จํานวน

หนังสือที่

จัดซื้อเข้า

ห้องสมุด 

มีหนังสือเป็นแหลง่

ค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านกะตะ 

(Edu.10) 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้

นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวัน 

จํานวน 160 คน

(200 วัน) 

652,000 - - ร้อยละ 100 

ของนักเรียนที่

ได้รับ

ประทาน

อาหาร

กลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา 

11 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

(Edu.11) 

 

 

 

 

 
 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้

นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวัน 

จํานวน 145 คน

(200 วัน) 

532,000 - - ร้อยละ 100 

ของนักเรียน

ที่ได้รับ

ประทาน

อาหาร

กลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน

อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

12 โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง 

ชั่วคราว โรงเรยีนบ้านกะตะ 
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

(Edu.12) 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน

ครู 

จํานวน 2 อัตรา 378,000 - - จํานวนครู

อัตราจ้างที่

อุดหนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มีครูผู้สอนตามจํานวน

นักเรียน 

กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก     

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการแอโรบิคแดนซ์

(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออกกําลัง

กายอย่างสม่ําเสมอ 

จํานวน 50 คน

(2 แห่ง) 

90,000 90,000 90,000 จํานวนแห่งใน

การจัด

กิจกรรม 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันจักรยาน

(Edu.02) 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬามีโอกาส

พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็น

เลิศ มีระเบียบวินยั มีน้ําใจ

นักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน 300 คน 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน

จักรยานเสือ

ภูเขา 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขันกะตะ-

กะรน มินิมาราธอน 

(Edu.03) 

 

 

 

 

 

 
 

 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออกกําลัง

กาย 

จํานวน 800 คน 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันกะตะ

กะรนมินิ

มาราธอน 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล 

12 สิงหา มหาราชนิ ี

(Edu.04) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออกกําลัง

กาย 

จํานวน 800 คน

(40 ทีมๆ ละ 20 คน) 

500,000 500,000 500,000 จํานวนทีมที่

เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 

คน เฉลิมพระเกียรต ิ5 ธันวา

มหาราช 

(Edu.05) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

ประชาชนได้มีการออกกําลัง

กาย 

จํานวน 1 ครัง้ 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งใน

การจัดการ

แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือนัก

กรีฑาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

(Edu.06) 

เพื่อส่งเสริมกีฬาให้สู่ความ

เป็นเลิศ 

จํานวน 1 ครัง้ 500,000 500,000 500,000 จํานวนครัง้

ในการจัดส่ง

ทีมนักกีฬา

เข้าร่วมการ

แขง่ขัน 

เยาวชนและประชาชน

มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 โครงการแข่งขันกีฬาสีของ  

โรงเรียนเทศบาลวดักิตติสังฆาราม

และศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านกะตะ 

(Edu.07) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม

ร่วมกัน 

ปกีารศึกษาละ 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน

การจัดการ

แข่งขันกีฬา 

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ

(Edu.08) 

 

 

 

 

 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนได้เข้าร่วมทํา

กิจกรรมร่วมกัน 

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

ผู้เข้าร่วมงาน 

เด็กและเยาวชนมี

ความรับผิดชอบตอ่

หน้าที่และมี

ความสามารถในทางที่

เหมาะสม 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

9 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาและ

นันทนาการสําหรบัเด็กและเยาวชน 

(Edu.09) 

เพื่อฝึกสอนทักษะกีฬาให้แก่

เยาวชนและใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน ์

จํานวน 100 คน 200,000 200,000 200,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ในการฝึก

ทักษะด้าน

กีฬาและ

นันทนาการ 

เด็กและเยาวชนไดม้ี

ทักษะในเรื่องกีฬาและ

ใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน ์

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งนักเรียนในสังกัด

เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

(Edu.10) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม

ร่วมกัน 

จํานวน 2 ครัง้ 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน

การส่ง

นักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขัน

กีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก     

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการจัดงานวนัลอยกระทง

(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณไีทยให้คงอยู ่

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้งใน

การจัดงาน 

ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจัดงานวนัขึ้นปีใหม่

(Edu.02) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน

การจัดงาน 

ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานวนัสงกรานต์

(Edu.03) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณไีทยให้คงอยู ่

จํานวน 1 ครัง้ 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งใน

การจัดงาน 

ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการจัดงานวนัเข้าพรรษา

(Edu.04) 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้

เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

จํานวน 1 ครัง้ 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

ประเพณไีทยได้รบัการ

อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

5 โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

(Edu.05) 

 

 

 

 
 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนไดใ้ช้

เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์

จํานวน 1 ครัง้ 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้

ศึกษาพระธรรมและ

ได้ใชเ้วลาว่างให้เปน็

ประโยชน ์

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

6 โครงการสนบัสนนุงบประมาณจัด

งานท้าวเทพกระษตัรีท้าวศรสีุนทร 

(Edu.06) 

เพื่ออุดหนุนการจัดงานท้าว

เทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100

งบประมาณ

ที่อุดหนุน 

เด็กและเยาวชนได้

ระลึกถึงคุณความดี

ของวีระชน 

กองการศึกษา 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสขุโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ 

(Heal.01) 

เพื่อลดปัญหาการติดยาเสพ

ติดของเยาวชนในเขต

เทศบาล 

จํานวน 1 ครัง้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ60

ของการ

ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ 

ปัญหายาเสพติดใน

เขตเทศบาลลด

น้อยลง 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผูน้ํา

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(Heal.02) 

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้

แก่ผูน้ําด้านสุขภาพของ

ชุมชนตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครัง้ 520,000 520,000 520,000 ร้อยละ80 

ของผูน้ําด้าน

สุขภาพที่เขา้

รับการ

ฝึกอบรม 

ผูน้ําด้านสุขภาพมี

ความรู้ความเข้าใจใน

การปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการแลกเปลีย่นเรียนรูเ้พื่อ

คุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ

(Heal.03) 

 

 

 

 

 
 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและ

เรียนรู้หาประสบการณ ์

จํานวน 1 ครัง้ 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

ผูสู้งอายุมีสุขภาพที่ดี

มีความรู้และ

ประสบการณ์มากขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการอุดหนุนพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล  

(Heal.04) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน

สาธารณสุขในชุมชน 5 

ชุมชน 

จํานวน 5 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ100

งบประมาณ

ที่อุดหนุน 

ศักยภาพด้าน

สาธารณสุขได้พัฒนา

มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการอุดหนุนบา้นพักพิงสุนัขจร

จัดภูเก็ต 
สํานักงานปศสุัตวจ์ังหวัดภูเก็ต 

(Heal.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดใน

แหล่งสาธารณะ 

จํานวน 1 หน่วยงาน 100,000 - - ร้อยละ100

งบประมาณ

ที่อุดหนุน 

ปัญหาสุนัขจรจัดใน

แหล่งสาธารณะลด

น้อยลง 

 

กองสาธารณสุขฯ 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อรถตักหน้า

ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

(Admin.01) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 คัน 3,300,000 - - จํานวนรถตัก

หน้าขุดหลังที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction  

(Admin.02) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ชนิดเลเซอร/์ชนดิ LED สี

จํานวน 1 เครื่อง 

19,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

(Admin.03) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ชนิดเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวดํา  

จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊สําหรับ

สํานักงาน 

(Admin.04) 

 

 

 

 

 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 17,000 - - จํานวน

โน๊ตบุ๊คที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.05) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 1 kva

จํานวน 2 เครื่อง 

12,200 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจัดซื้อชดุโปรแกรม

ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

(Admin.06) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 3,800 - - จํานวนชุด

โปรแกรมที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 

(Admin.07) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 23,000 - - จํานวน

เครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองคลัง 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 

Passbook Printer 

(Admin.08) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ชนิด Dot Matrix
จํานวน 1 เครื่อง 

32,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

เช็คที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองคลัง 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.09) 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง 

6,200 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองคลัง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

10 โครงการจัดซื้อโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการสาํหรับเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร ์

(Admin.10) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 3,800 - - จํานวนชุด

โปรแกรม

ระบบปฏิบัติ

การที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองคลัง 

11 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD

(Admin.11) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จํานวน 1 จอ 

3,300 - - จํานวน

จอภาพที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองคลัง 

12 โครงการจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า

(Admin.12) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ใบ 15,000 - - จํานวนถังต้ม

น้ําที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเยน็

พลาสติก 

(Admin.13) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ชนิดขวดคว่ํา

จํานวน 1 เครื่อง 

5,000 - - จํานวนเครื่อง

ทําน้ําเยน็ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

14 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือพิมพ์

และนิตยสาร 

(Admin.14) 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด ชัน้วางหนังสือพิมพ์ 5 

ไม ้

5,000 - - จํานวนชั้นวาง

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

15 โครงการจัดซื้อจัดจ้างบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ติดตั้งหน้าห้องสมุด

ประชาชนเทศบาลตําบลกะรน  

(Admin.15) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 210x120x370 เมตร 

จํานวน 1 ชุด 

25,000 - - จํานวนป้ายที่

จัดซื้อจัดจ้าง 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.16) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 1 kva

จํานวน 4 เครื่อง 

24,400 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

17 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือ

(Admin.17) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 40x80x80 ซม. 

จํานวน 3 ตัว 

20,000 - - จํานวนชั้นวาง

หนังสือที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

18 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

พร้อมติดตัง้ 

(Admin.18) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 

บีทียู   
จํานวน 3 ชดุ 

133,000 - - จํานวน

เครื่องปรับอา

กาศที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

19 

 

 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.19) 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 
 

ขนาด 1kva
จํานวน 3 เครื่อง 

18,300 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 
 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

20 โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง

(Admin.20) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ใบพัด 18 นิ้ว

จํานวน 5 ตัว 

10,000 - - จํานวนพัดลม

ติดผนังที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

21 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา

แบบสแตนเลส 

(Admin.21) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

จํานวน 2 ใบ 

30,000 - - จํานวนถังเก็บ

น้ําที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

22 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์

จอ LED 

(Admin.22) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

จํานวน 2 เครื่อง 

34,000 - - จํานวน

โทรทัศนท์ี่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

23 โครงการจัดซื้อโตะ๊เขียนหนังสือ

สําหรับเด็กปฐมวัย 

(Admin.23) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 30x60x120 ซม. 

จํานวน 60 ตัว 

99,000 - - จํานวนโต๊ะ

เขียนหนังสือ

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

24 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

Multifunction  

(Admin.24) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 
 

ชนิดเลเซอร/์ชนดิ LED สี
จํานวน 1 เครื่อง 

 

 

 

 

 
 

19,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

25 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

สําหรับเด็กปฐมวัย 

(Admin.25) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ชุดปีนป่ายเชือก ชดุสไลด ์เครื่องบิน

สปริง ปลาโลมาสปริง 
จํานวน 1 ชุด 

250,000 - - จํานวนเครื่อง

เล่นสนามที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

26 โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า

(Admin.26) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 30x80x190 ซม. 

จํานวน 6 ตัว 

54,000 - - จํานวนชั้นวาง

รองเท้าที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

27 โครงการจัดซื้อโซฟา 

(ชุดรับแขก) 

(Admin.27) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 30,000 - - จํานวนชุด

รับแขกที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

28 

 
 

โครงการจัดซื้อแทน่บรรยาย (โพ

เดียม) 

(Admin.28) 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 70x60x110 ซม. 

จํานวน 2 ตัว 

20,000 - - จํานวนแท่น

บรรยายที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

29 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาประตู

ฟุตบอล 7 คน 

(Admin.29) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 
 

ขนาดสูง 2.20 เมตร กว้าง 5.50 

เมตร 
จํานวน 1 ชุด 

31,000 - - จํานวนเสา

ประตูฟุตบอล

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

30 โครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาประตู

ฟุตบอล 11 คน 

(Admin.30) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดสูง 2.20 เมตร กว้าง 7.32 

เมตร 
จํานวน 1 ชุด 

35,000 - - จํานวนเสา

ประตูฟุตบอล

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

31 โครงการจัดซื้อโตะ๊ปิงปอง

(Admin.31) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดความหนาไมน่้อยกว่า 22 มม.

จํานวน 1 ชุด 

35,000 - - จํานวนโต๊ะ

ปิงปองที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองการศึกษา 

32 โครงการจัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา

(Admin.32) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ชนิดโตะ๊หมู ่9 หน้า 9 นิ้ว

จํานวน 1 ชุด 

9,900 - - จํานวนโต๊ะ

หมู่บูชาที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

สํานักปลดั 
(งานบริหารทั่วไป) 

33 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์

สําหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 

(Admin.33) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

23,000 - - จํานวน

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

สํานักปลดั 
(งานบริหารงานทัว่ไป) 

34 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.34) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง 

3,100 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

สํานักปลดั 
(งานบริหารงานทัว่ไป) 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

35 โครงการจัดซื้อเครื่องยิงเชือก

(Admin.35) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 214,000 - - จํานวนเครื่อง

ยิงเชือกที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

สํานักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

36 โครงการจัดซื้อโตะ๊ทํางาน

(Admin.36) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 12,000 - - จํานวนโต๊ะ

ทํางานที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

37 โครงการจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารทรง

สูง 

(Admin.37) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

แบบโล่ง 2 ชัน้/2 บานเปดิจํานวน 2 

ตู ้

14,000 - - จํานวนตู้เก็บ

เอกสารที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

38 โครงการจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร

ล้อเลื่อน 

(Admin.38) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จํานวน 1 ตู้ 4,500 - - จํานวนตู้เก็บ

เอกสารที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

39 โครงการจัดซื้อเกา้อี้ทํางาน

(Admin.39) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ตัว 4,200 - - จํานวนเก้าอี้ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

40 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์

(Admin.40) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง 

7,300 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

41 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

(Admin.41) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ขนาด 1 kva 6,100 - - จํานวนเครื่อง

สํารองไฟ

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

42 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 

(Admin.42) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จํานวน 1 ชุด 

16,000 - - จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์

ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

43 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ ์

Multifunction 

(Admin.43) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 
ชนิดเลเซอร/์ชนดิ LED

จํานวน 1 เครื่อง 

19,000 - - จํานวน

เครื่องพิมพ์ที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

44 โครงการจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 
สําหรับสํานักงาน 

(Admin.44) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ 

จอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

จํานวน 1 เครื่อง 

18,000 - - จํานวนเครื่อง

คอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ๊คที่

จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การปฏิบัติงานอยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานของคณะกรรมการชุมชน 

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลกะ

รน 

(Admin.01) 

เพื่อฝึกอบรมและทัศนศึกษา

ดูงานของคณะกรรมการ

ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา

สตรีตําบลกะรน 
 

สมาชิกคณะกรรมการชุมชน และ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลกะ

รน 
จํานวน 120 คน 

100,000 100,000 100,000 จํานวนของ

ผู้เข้าร่วม

อบรม 

กลุ่มแม่บ้าน กลุม่

อาชีพต่าง ๆ 

คณะกรรมการชุมชน 

มีความรู้และ

ประสบการณ์มาก

ยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการแม่บ้าน แม่เรือน

(Admin.02) 

เพื่อพัฒนาสตรีในพื้นที่ตําบล

กะรน 

สตรีในตําบลกะรน

จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้า

หมายเข้าร่วม

ร้อยละ 80 

สตรีในพืน้ที่ตําบลกะ

รนได้รบัการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ  

กองสวัสดิการสังคม 

 
 

3 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

(Admin.03) 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุม่

ของสตร ีสง่เสรมิให้สตรีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นหรือมีบทบาททาง

สังคม และสร้างรายได้

เพิ่มเติมให้กับครอบครัว 

 

 

 

 

สตรีในตําบลกะรน

จํานวน 50 คน 

 

 

 

 

 
 

150,000 150,000 150,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

กลุ่มสตรีได้มีการ

รวมกลุม่กันและ

พัฒนาท้องถิ่นและ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การประกอบอาชพี

เสริมให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

(Admin.04) 

เพื่อให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษารวมถึง

ผู้บริหารได้มีแนวทางและ

วิสัยทัศนใ์นกาจัดการเรียน

การสอนและนาํไปสู่การ

พัฒนาโรงเรียนระดับปฐมวัย 

จํานวน 40 คน 400,000 - - ระดับ

ความสําเร็จ

การพัฒนา

สมรรถนะ

บุคลากร 

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ได้มีแนว

ทางการพัฒนาแนวคิด 

ความรู้วิธีการจัดการ

เรียนการสอน

กองการศึกษา 

5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(Admin.05) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็น

ครูด ีครูเก่งมีคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน 20 คน 

 
จํานวน 1 ครัง้ 

150,000 150,000 150,000 ระดับ

ความสําเร็จ

การพัฒนา

สมรรถนะ

บุคลากร 

ครูและบุคลากรจัด

การศึกษาได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

กองการศึกษา 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา ศพด.บ้านกะ

ตะ 

(Admin.06) 

เพื่อให้การดําเนินการบริหาร

จัดการด้านการเรยีนการ

สอน ตามมาตรฐานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อ

รองรับการเข้าตรวจประเมิน

จาก สมศ. 

จํานวน 1 ศูนย์ 100,000 - - ระดับ

ความสําเร็จ

การพัฒนา

สมรรถนะ

บุคลากร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็

บ้านกะตะเป็นศูนย์ที่มี

มาตรฐานและมี

คุณภาพสู่ระดับสากล 

กองการศึกษา 

7 โครงการศึกษาดูงานในและ

ต่างประเทศ 

(Admin.07) 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา

ประสบการณ์ของคณะ

ผู้บริหาร 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ในการศึกษา

ดูงานในและ

ต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมให้

ผู้บริหารมีความรูแ้ละ

ประสบการณ์ในการ

บริหารงาน 

สํานักปลดั 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

บุคลากร 

(Admin.08) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพ 

จํานวน 1 ครัง้ 400,000 400,000 400,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ของการพัฒนา

สมรรถนะของ

บุคลากร

บุคลากรปฏิบตัิงาน

อย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

สํานักปลดั 
 

9 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

(Admin.09) 

เพื่อสร้างความสามัคคี

สมานฉันท์ระหว่างพนักงาน

ด้วยกัน 

จํานวน 1 ครัง้ 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พนักงานมีความ

สามัคคีมากขึ้น 

สํานักปลดั 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการทอ่งเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ

ประชาชน 

(Admin.01) 

เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหวา่งเทศบาล

และประชาชน เพือ่รับทราบ

ปัญหาความเดือดร้อน ความ

ต้องการและนําบรกิารสู่

ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่

จํานวน 1,000 คน 

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

เทศบาลเข้าใจถึง

ปัญหาความ

ต้องการและ

ประชาชนมีความ

เข้าใจที่ดแีละมี

ความรู้สึกอยากมี

ส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการจัดทําและทบทวน

ปรับปรุงแผนชุมชน 

(Admin.02) 

เพื่อสนับสนุนให้ชมุชนมีแผน

ชุมชนในการพัฒนา 

จํานวน 5 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของการ

จัดทําแผน

ชุมชน 

ชุมชนแต่ละชุมชนมี

แผนในการพัฒนา

ท้องถิ่นตนเอง 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้

พิการ 

(Admin.03) 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผู้พิการ สร้างแนวทาง

ประกอบรายไดใ้หก้ับผู้พิการ

และผูดู้แล 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผูดู้แลใน

พืน้ที่  
จํานวน 50 คน 

 

 

 
 

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80  

ผู้พิการได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และการประกอบ

อาชีพมากยิง่ขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการพัฒนากายใจ สูงวัยโอเค

(Admin.04) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุ สรา้งแนวทางใน

การดําเนินชีวิต 

ผูสู้งอายุในพืน้ที่ตาํบลกะรน

จํานวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้า

หมายเข้าร่วม

ร้อยละ 80 

ผูสู้งอายุได้รับการ

พัฒนาคุณภาพชีวติ มี

แนวทางในการดําเนิน

ชีวิต 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการบูรณาการจัดทํา

แผนพัฒนาสามป ี

(Admin.05) 

เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

ประชาชน 

จํานวน 1 ครัง้ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 

ของประชาชน

ที่มีส่วนร่วม

ในการจัดทํา

แผน 

ประชาชน ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการจัดทาํ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน เทศบาลตําบลกะรน 

(Admin.06) 

เพื่อขจัดความไม่รู้กฎหมาย 

เพื่อคุ้มครองสิทธแิละ

ช่วยเหลือทาง 
กฎหมายแก่ประชาชน 

จํานวน 1 ครัง้ 10,000 - - จํานวนครั้งที่

จัดอบรม 

ประชาชนในท้องถิ่น

ได้รับบริการให้

คําปรึกษาตอบปญัหา

ข้อกฎหมายและเข้าสู่

กระบวนการยุตธิรรม

ได้อย่างรวดเร็ว 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

7 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษี

และขั้นตอนในการปฏิบัต ิ

(Admin.06) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

ภาษีและขั้นตอนการปฏิบัติ

ให้ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษ ี

จํานวน 1 ครัง้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

70,000 70,000 70,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี

สามารถปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 

กองคลัง 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

8 โครงการสํารวจบา้นเลขทีใ่นเขต

เทศบาลตําบลกะรน 

(Admin.08) 

เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เปน็

ปัจจุบันถูกต้องตามความ

เป็นจริง 

จํานวน 1 ครัง้ 40,000 - - จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มีความสะดวกในการ

ค้นคว้าข้อมูล 

สํานักปลดั 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นใหแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน   

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 

(Admin.01) 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล

สําคัญ 

จํานวน 2 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 ระดับความ

สําเร็จของ

การป้องกัน

และลด

อุบัติเหตุ

ในช่วง

เทศกาล 

ช่วยป้องกันและลด

การสูญเสียชีวิตและท

รพย์สิน 

สํานักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า 

(Admin.02) 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาไฟ

ป่าในเขตตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

บรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน 

สํานักปลดั 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ

สาธารณภัย 

(Admin.03) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยในเขตชุมชน 

 

 

 

 

 
 

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 400,000 400,000 400,000 ระดับความ

สําเร็จของ

การ

ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย

และสา

ธารณภัย 

 
 

ประชาชนไดร้ับการ

ช่วยเหลือทันที่ที่เกดิ

เหตุการณ ์

สํานักปลดั 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้ความ

ปลอดภยับนท้องถนน 

(Admin.04) 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้

ความเข้าใจในการใช้รถใช้

ถนนอย่างปลอดภยั 

จํานวน 1 ครัง้ 50,000 50,000 50,000 ระดับความ

สําเร็จของ

การรณรงค์

ให้ความรู้

ความ

ปลอดภัยบน

ท้องถนน 

ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจในการใช้

รถใช้ถนนอย่าง

ปลอดภยั 

สํานักปลดั 
 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศน

ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

พนักงานดับเพลิง 

(Admin.05) 

เพื่อยกระดับความรู้

ความสามารถของพนักงาน

ให้สามารถปฏิบัตงิานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครัง้ 300,000 - - จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้

พนักงานและลูกจา้งมี

ความรู้ในการบริการ

งานในดา้นต่าง ๆ มาก

ยิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 
 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกูภ้ัย

ทางทะเล 

(Admin.06) 

เพื่อให้อาสาสมัครกูภ้ัย

สามารถปฏิบัติงานและ

ช่วยเหลือผูอ้ื่นอย่างถูกวิธี

และปลอดภัย 

 

 

 

 

 
 

จํานวน 1 ครัง้ 150,000 - - จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

อาสาสมัครกูภ้ัย

สามารถปฏิบัติงาน

และช่วยเหลือผูอ้ื่น

อย่างถูกวิธีและ

ปลอดภยั 

 

 

 

 

 
 

สํานักปลดั 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

7 โครงการวางทุน่กั้นเขตว่ายน้ํา เพื่อ

รักษาความปลอดภัยให้กับ

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว 

(Admin.07) 

เพื่อให้ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัในการลงเล่นว่าย

น้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- หาดไม้ง้าว วางทุ่นสําหรบัคนเล่น

น้ํา กว้างประมาณ 224 เมตร กว้าง

ลึกลงไปในทะเลประมาณ 150 

เมตร และเว้นพื้นที่สําหรบัจอดเรือ

หางยาวกว้างประมาณ 100 เมตร 
-หาดกะรนน้อย วางทุ่นสําหรับคน

เล่นน้ํากว้าง 200 เมตร กว้างลึงลง

ไปในทะเลประมาณ 150 เมตร และ

เว้นพื้นที่สาํหรับจอดเรือหางยาว

,เรือเจ็ทสก,ีเรือลากร่ม กว้าง

ประมาณ 100 เมตร 
- หาดกะรน วางทุน่สําหรับคนเล่น

น้ํากว้างประมาณ 620 เมตร กว้าง

ลึกลงไปในทะเลประมาณ 150 

เมตร และเว้นพื้นที่สําหรบัจอดเรือ

หางยาว,เรือเจ็ทสกี,เรือลากร่ม 

กว้างประมาณ 300 เมตร วางทุน่

สําหรับคนเล่นน้าํกว้าง 

1,500,000 - - จํานวนจุด

การวางทุน่

กัน้ 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัในการลง

เล่นว่ายน้าํ 

สํานักปลดั 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประมาณ 570 เมตร กว้างลึกลงไป

ในทะเลประมาณ 150 เมตร และ

เว้นพื้นที่สาํหรับจอดเรือเจ็ทสก,ีเรือ

ลากร่มกว้างประมาณ 400 เมตร 

วางทุ่นสําหรับคนเล่นน้ํากว้าง

ประมาณ 570 เมตร กว้างลึกลงไป

ในทะเลประมาณ 150 เมตร และ

เว้นพื้นที่สาํหรับจอดเรือเจ็ทสก ีเรือ

ลากร่ม กว้างประมาณ 300 เมตร 

และจุดกําหนดให้เป็นทางลาด

สําหรับให้เรือขึ้นลง 20 เมตร วาง

ทุ่นสําหรบัคนเล่นน้ํากว้างประมาณ 

570 เมตร กว้างลกึลงไปในทะเล

ประมาณ 150 เมตร และเว้นพืน้ที่

สําหรับจอดเรือหางยาวประมาณ 

300 เมตร 
- หาดกะตะ เว้นพืน้ที่สําหรบัจอด

เรือหางยาวประมาณ 100  

 

 

 

 

 

 
 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

   เมตร วางทุ่นสาํหรับคนเลน่น้ํา

กว้างประมาณ 300 เมตร กว้างลึก

ลงไปในทะเลประมาณ 150 เมตร 

และเว้นพื้นที่สําหรบัจอดเรือเจ็ทสกี

,เรือลากร่มกว้างประมาณ 150 

เมตร วางทุ่นสาํหรับคนเลน่น้ํา

กว้างประมาณ 350 เมตร กว้างลึก

ลงไปในทะเลประมาณ 150 เมตร 

และเว้นพื้นที่สําหรบัจอดเรือเจ็ทสกี

, เรือลากร่มกว้างประมาณ 150 

เมตร วางทุ่นสาํหรับคนเลน่น้ํา 

ประมาณ 200 เมตร กว้างลึกลงไป

ไหนทะเลประมาณ 150 เมตร และ

เว้นพื้นที่สาํหรับจอดเรือหางยาว

กว้างประมาณ 270 เมตรและเป็น 
จุดกําหนดใหเ้ป็นทางลาดสําหรบั

ให้เรือขึ้นลง 30 เมตร 
- หาดกะตะน้อย เว้นพื้นที ่

 

 

 

 

 

 
 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

   สําหรับจอดเรือหางยาวประมาณ 

100 เมตร วางทุน่สําหรับคนเล่นน้าํ

กว้างประมาณ 200 เมตร กว้างลึก

ลงไปในทะเลประมาณ 150 เมตร 

และเว้นพื้นที่สําหรบัจอดเรือหาง

ยาว,เรือเจ็ทสกี,เรือลากร่มกว้าง

ประมาณ 200 เมตร วางทุน่

สําหรับคนเล่นน้าํกว้างประมาณ 

200 เมตร กว้างลกึลงไปในทะเล

ประมาณ 150 เมตร 

 

8 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ

ประชาชนในพื้นทีท่ี่มีการติดตัง้

ระบบเตือนภัยสาธารณะ  

(Admin.08) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก

ในเรื่องความปลอดภัยและ

เข้าใจในระบบการเตือนภัย 
 

จํานวน 1 ครัง้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50,000 50,000 50,000 ระดับ

ความสําเร็จ

ของการ

ฝึกซ้อมแผน

อพยพ 

ประชาชนมีความ

ตระหนักในเรื่องความ

ปลอดภยัและเข้าใจใน

ระบบการเตือนภัย

มากขึ้น 

 

 
 

สํานักปลดั 
 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

9 โครงการติดตั้งระบบ CCTV 
ภายในพืน้ที่เทศบาลตําบล 
กะรน 

(Admin.09) 

เพื่อความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยส์ินของประชาชน

และนักท่องเทีย่ว 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แบบสีชนิดคงทีแ่บบ HD 1080P 

Day/Night IP Camera พร้อม

อุปกรณ์ประกอบ จํานวน 16 ชุด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบสี

ชนิดคงที่ Fixed Optical Zoom 

20X HD Network Camera 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จํานวน 

32 ชุด กล้องสําหรับอ่านป้าย

ทะเบียนรถยนต ์License Plate 

Camera จํานวน 4 ชุด ตู้ควบคุม

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อม

อุปกรณ์ประกอบชนิดภายนอก

อาคาร Hot Dip Galvanized 

(Outdoor) จํานวน 12 ระบบ 

ระบบสายสัญญาณใยแก้วนํา

แสงพร้อมโปรแกรมฯ จํานวน 1 

ระบบ Server Storage สําหรับ

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล จํานวน 1 

เครื่องและอุปกรณ์เสาสําหรับ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

 

 

10,000,000 - - จํานวนกล้อง 

CCTV ที่
ติดตัง้ 

ประชาชนและ

นักท่องเที่ยวมีความ

ปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ีมาตรฐานระดับโลก  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชนการท่องเทีย่วประจํา

ท้องถิ่น 

(Econ.01) 

เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจและทักษะการ

ให้บริการหรือการ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่

ถูกต้องได้มาตรฐานแก่

เยาวชนในท้องถิ่น 

จํานวน 60 คน 50,000 - - จํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

เยาวชนสามารถ

ให้บริการที่ดีและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

ในท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

 

2 โครงการเดนิริมเล 

(Econ.02) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในพื้นที ่

จํานวน 1 ครัง้ 500,000 - - จํานวนครั้งใน

การจัด

กิจกรรม 

การท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจในพื้นทีไ่ด้รับ

การส่งเสริม 

สํานักปลดั 

3 โครงการบริหารจัดการชายหาด

(Econ.03) 

เพื่อให้เกิดความเปน็ระเบียบ

เรียบร้อยและความสวยงาม

บริเวณชายหาดในพื้นที ่

พืน้ที่ชายหาดในตาํบลกะรน 100,000 - - จํานวนจุด

บริการ

นักท่องเที่ยว 

ชายหาดมีความ

สวยงาม เรียบร้อย

มากยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

(Econ.04) 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยวใน

พืน้ที่ 

จํานวน 1 ครัง้ 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่

จัดกิจกรรม 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ในพื้นทีไ่ด้รบัการ

ส่งเสริม 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

หัตถกรรม 

(Econ.01) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทหัตถกรรมให้แก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 80,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับความรู้

เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพและมีแนวทาง

สร้างรายไดใ้ห้กับ

ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

อาหาร 

(Econ.02) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทอาหารใหแ้ก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 30,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับความรู้

เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพและมีแนวทาง

สร้างรายไดใ้ห้กับ

ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

สิ่งประดิษฐ ์

(Econ.03) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทสิ่งประดษิฐ์ให้แก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 60,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับความรู้

เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพและมีแนวทาง

สร้างรายไดใ้ห้กับ

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

เย็บปักถักร้อย 

(Econ.04) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทเยบ็ปักถักร้อยให้แก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 100,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

ของที่ระลึก 

(Econ.05) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทของที่ระลกึให้แก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 50,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการฝึกอบรมการทําเทยีนหอ

มอโรม่า 

(Econ.05) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 70,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท

งานช่าง 

(Econ.07) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ประเภทงานชา่งใหแ้ก่

ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นทีต่ําบลกะรน 80,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ประชาชนไดร้ับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

 

 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2559

(บาท) 

2560

(บาท) 

2561 

(บาท) 

8 โครงการฝึกอาชีพผูสู้งอายุ

(Econ.08) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ผูสู้งอายุในพื้นที ่

ผูสู้งอายุในพืน้ที่ตาํบลกะรน 50,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

ผูสู้งอายไุด้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุม่

สตร ี

(Econ.09) 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่สตรีใน

พืน้ที่มีแนวทางสรา้งอาชีพ

และสร้างรายได ้

สตรีในพืน้ที่ตําบลกะรน 50,000 - - ผู้เข้าร่วมมี

ความพึง

พอใจร้อยละ 

80 

สตรีในพื้นที่ตําบล

กะรนได้รับความรู้

เกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพและมี

แนวทางสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว 

 
 

กองสวัสดิการสังคม 

 



บัญชีประสานโครงการพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย เทศบาลตําบลกะรน 

ตามกรอบการประสานที่....(กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด).... 

ลําดับที่ ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 

1 
โครงการก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน 

คสล.ริมคลองระบายน้ําถนนโคกโตนด 
9,500,000 - - 9,500,000 อบจ.ภูเก็ต 

รวมทั้งสิ้นจํานวน......1......โครงการ 9,500,000 - - 9,500,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 ปรับปรุงระบบ 
สาธารณูปโภค 

8 41,170,000 - - - - 8 41,170,000 

1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 2 960,000 - - - - 2 960,000 

10 42,130,000 - - - - 10 42,130,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

      บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

2.2  แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 1 2,910,000 - - - - 1 2,910,000 

2.3  แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 2 890,000 1 40,000 1 40,000 4 970,000 

รวม 4 3,830,000 2 70,000 2 70,000 9 3,970,000 

 

 

 

 

 

 

 

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 

12 5,449,600 7 950,000 7 950,000 26 7,349,600 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม 
      นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

10 3,100,000 10 3,100,000 10 3,100,000 30 9,300,000 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6 780,000 6 780,000 6 780,000 18 2,340,000 

รวม 28 9,329,600 23 4,830,000 23 4,830,000 74 18,989,600 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่ 
      การควบคุมป้องกันและให้ความรู ้

5 1,095,000 4 995,000 4 995,000 13 3,085,000 

รวม 5 1,095,000 4 995,000 4 995,000 13 3,085,000 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 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 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 
      ปฏิบัติงาน 

44 4,684,100 - - - - 44 4,684,100 

5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 9 1,790,000 7 1,290,000 7 1,290,000 23 4,370,000 

5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

      ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

8 450,000 7 400,000 7 400,000 22 1,250,000 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทา

      สาธารณภัย 
9 12,550,000 5 600,000 5 600,000 19 13,750,000 

รวม 70 19,474,100 19 2,290,000 19 2,290,000 108 24,054,100 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนา

      รายได้ของประชาชน 

4 850,000 1 200,000 1 200,000 6 1,250,000 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 9 570,000 - - - - 9 570,000 

รวม 13 1,420,000 1 200,000 1 200,000 15 1,820,000 

รวมทั้งสิ้น 130 77,278,700 49 8,385,000 49 8,385,000 228 94,048,700 

 
 

 



 

ส่วนที่ 4  
แนวทางการติดตามประเมินผล 

  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการดําเนินงาน

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องมีองค์กรท่ีทําหน้าที่

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา  

 จุดมุ่งหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนําแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ

แผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 

จําเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือนําไปสู่การวัดความสําเร็จของ

ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่

ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนํามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติ

จริงที่เกิดข้ึน 

  แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามป ี

  การติดตาม (Evaluation) 

 การติดตามนั้นจะทําให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผน

สามปี ถึงระยะใดแล้ว ซ่ึงเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่

จะทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการ

ดําเนินการในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบั ติการก็จะเ ป็นเครื่องมือ

สําคัญในการติดตามผลการดําเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

  การประเมินผล (Evaluation) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด 

(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การ

ประเมินโครงการ   



 

          การประเมินผลโครงการจําเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวช้ีวัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกําหนดกรอบทิศทางใน

การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

  1.เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 

  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กําหนดตามแผน การ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ

โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จํานวนแหล่งน้ําขนาดย่อย

เพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กําหนด 

  (2) จํานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึง

จําเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการ

ไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็น

สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase) 

  (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซ่ึง

ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวด

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน 

(Man – day) หรือ คน เดือน (Man – month) 

         (4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวช้ีวัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือ

ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกําหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรม

ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

  2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

  การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดําเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและ

เวลาที่ใช้ไปในการดําเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ

โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 



 

  (2) ผลิตภาพต่อกําลังคน เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นตัวช้ีถึงประสิทธิภาพแล้วการดําเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ

ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่เหมาะสมในการ

ดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 

  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จํานวน     

ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จํานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตาม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จํานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 

  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการประหยัด

ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในการดําเนินโครงการ การตัด

ทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่า

สาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม 

  3.เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 

  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ

เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยให้ความสําคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย

สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสําเร็จมาก

น้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัด

จากจํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซ่ึงครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 

  (3) ระดับความพึงพอใจ  เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ

ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 

  (4) ความเส่ียงของโครงการ เป็นตัวช้ีวัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเส่ียงในการบรรลุ

เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซ่ึงค่าความเส่ียงจะประเมินจากการ



 

เปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและส่ิงแวดล้อม ทั้งระยะ

ส้ันและระยะยาว 

  4.เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 

  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้

มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซ่ึงอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 3 ประการ 

คือ 

  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย สภาพแวดล้อม

ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการ

พัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีพ 

  (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการ

เอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับ

บริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 

  (3) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบโดยให้ความสําคัญเรื่องการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่

ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตท่ีรักษาส่ิงแวดล้อม จํานวนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งข้ึน 

การปฏิบัติของใช้ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน และลดละ

พฤติกรรมการซ้ือสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

  5.เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 

  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซ่ึงจําเป็นต้องมีการประเมินความ

ต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดําเนินงาน

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

  (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซ่ึงพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาตามความ

เร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา 



 

  (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวช้ีวัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซ่ึง

เป็นมาตรการทั้งระยะส้ันและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการท่ีผู้บริหารโครงการ  นํามาใช้

ตลอดช่วงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวช้ีวัดถึงความต้องการของ

ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คําร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ

ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ หรือได้รับความ

เสียหายจากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเป็นตัวช้ีความสอดคล้องในการดําเนินโครงการและสนองตอบต่อ

ความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

  6.เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 

  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถใน

การเล้ียงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ

เงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสํารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ

หรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงความอยู่รอดทาง

เศรษฐกิจของโครงการ 

  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวช้ีวัดความสามารถของหน่วยงานในการ

บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วน

ร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการ

ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินโครงการ 

 (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวช้ีวัดความย่ังยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพ่ึง

ตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จด้วยดี ทั้ง

การขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเป้าหมาย การ

ขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวด่ิง ได้แก่ การขยายพ้ืนท่ีโครงการ การขยาย

เครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

 



 

  7.เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 

  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่อง

ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการ

กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 

  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวช้ีวัดความเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญทุกกลุ่มย่อย 

ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ําแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การ

จัดหาตําแหน่งให้กบัผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปญัหาวิกฤติเศรษฐกิจที่

จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ 

  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสําคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซ่ึง

เป็นตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดําเนินโครงการให้ความ

เสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถ

พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี 

  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวช้ีวัดที่เน้นความเป็นธรรม

ระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการ

จัดสรรและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่

อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคํานึงถึงชนรุ่นอนาคตซ่ึงจะเป็นผู้

ได้รับกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการในปัจจุบัน 

  8.เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 

  เป็นเกณฑ์ที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะไม่ 

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวช้ีวัดที่สําคัญ 3 

ประการ คือ 

  (1) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นผลจากการ

ดําเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทําโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่

ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเส่ียงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้

ดําเนินโครงการ 



 

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรฐกิจที่เกิดจาก

โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซ่ึงสร้าง 

ภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้อง

เสียไป อาทิ พ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ําท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 

  (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินโครงการ

และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเส่ือมถอยของขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนด้ังเดิม 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการสามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล

โครงการ ซ่ึงครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติ

ด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่

เป็นพลวัตร ในทุกข้ันตอนของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความสําเร็จและความล้มเหลวของ

โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซ่ึงในทางปฏิบัติจําเป็นต้องนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดย

กาํหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 

  4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ข้อ 28 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 

 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 

  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 

  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 

  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

  กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

  ข้อ 29 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 



 

  1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

   1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   2) ผู้บริหารท้องถิ่นพจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

   3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

   4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําาเนนการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งได้จากการตดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

   5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
แผนพัฒนาสามปี โดยมีกําหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือ
ไตรมาสที่ 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เทศบาลตําบลกะรน 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที ่2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 2559 ปีที่ 2 2560 ปีที่ 3 2561 รวม

จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ จํานวน
โครงการ งบประมาณ จํานวน

โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน         
2.ด้านสิ่งแวดล้อม         
3.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ         
4.ด้านสาธารณสุข         
5.ด้านการเมืองการบริหาร         
6.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         

รวม         
 
 
 
 

แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 2559 ปีที่ 2 2560 ปีที่ 3 2561 รวม 

จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ จํานวน 
โครงการ งบประมาณ จํานวน 

โครงการ งบประมาณ 

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน         
2.ด้านสิ่งแวดล้อม         
3.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ         
4.ด้านสาธารณสุข         
5.ด้านการเมืองการบริหาร         
6.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว         

รวม         
 
5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2559 
 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จํานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน             
2.ด้านสิ่งแวดล้อม             
3.ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและ
   นนัทนาการ 

            

4.ด้านสาธารณสุข             
5.ด้านการเมืองการบริหาร             
6.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว             

รวม             
 
 



 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี................ 
 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
2. ด้านสิ่งแวดล้อม       
3. ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ       
4. ด้านสาธารณสุข       
5. ด้านการเมืองการบริหาร       
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   

รวม   

 
 
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี..................... 
 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ งบประมาณ

ที่ได้รับ
งบประมาณที่เบิกจ่าย

ไป
      
      
      
      

รวม      
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................ 


