
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตําบลกะรน 

Karon Municipality 
 

แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 
 

 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลตําบลกะรน 
www.karoncity.go.th  

 
 



คํานํา 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยให้มีการจัดทําและทบทวนเป็น
ประจําทุกปี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตําบลกะรนได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) โดยได้นําแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนมา
ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมาย
กําหนดและได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ทําให้สามารถนําแผนพัฒนาสามปีดังกล่าวใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
    เทศบาลตําบลกะรน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จะเป็นเคร่ืองมือ
ที่มีประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิต่อจุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

  การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาหมาย
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะน้ัน การ
วางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ 
  การวางแผน จึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือความพยายามท่ีเป็นระบบ (Systematic 
attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การ์การบรรลุผลที่ปรารถนา 
  1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่ึงจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  เพ่ือใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกําหนดประเด็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
   ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการและข้อมูล นํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    
  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันและสามารถ
นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด 
 
 



ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา 

   2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   (การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
   เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตําบล
กะรน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
   โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้
ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัย
ภายในได้แก่ จุดแข็ง (S–Strength) จุดอ่อน (W–Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O- 
Opportunity)และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเคร่ืองมือ   
   ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
  - ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การ
กํากับดูแล เป็นต้น 
  - ระเบียบ กฎหมาย 
   - บุคลากร ได้แก่ อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 
  - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
  - ระบบฐานข้อมูล 
  - การประสานงาน/การอํานวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
  - ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความ
อ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
   - ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
   - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้
ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง เป็นต้น 
  - ด้านสังคม 
  - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
  - เทคโนโลยี 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร 
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น
อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จํากัด (Threat–T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 



  สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตําบลกะรนด้วยเทคนิค SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังน้ี 
  จุดแข็ง (Strength) 
  1.ภายในเขตเทศบาลตําบลกะรนเป็นที่ต้ังของธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้
อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 
  2.กะรนเป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว 
  3.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าใน
ทุกด้าน สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 
  4.กะรนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
  5.ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 
  6.มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  7.การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 
  8.มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถนําความคิดใหม่ ๆ มาพัฒนาเทศบาล 
  จุดอ่อน (Weakness) 
  1.ปัญหาการจราจรติดขัด และความไม่เป็นระเบียบในการจัดการคมนาคม รวมทั้งขาดระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
  2.ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ
ขยะ ปัญหาน้ําเน่าเสีย อันจะเป็นสาเหตุการทําลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  
  3.ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
  4.บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 
  5.การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ 
  6.การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกันน้อย 
  7. สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 
  8.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
  โอกาส (Opportunity) 
  1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่เทศบาล 
  2.รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
  3.ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความต่อเน่ือง 
  4.หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง 
  5.ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 
  6.การเมืองท้องถิ่นมเีสถียรภาพ 
  7.วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
   8.มีการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
  อุปสรรค (Threat) 



  1.การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรแฝงส่งผลให้ประชาชนมีระดับความ
ต้องการในการบริการสาธารณะสูงขึ้น 
  2.แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตของ
คนเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
  3.มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
   4.การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการได้มี
โอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย 
  5.ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  6.มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ (สึนามิ) อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง 
  7.ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
  8.ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  เทศบาลตําบลกะรนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนโดยทั่วไป สําหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีใน
ส่วนของปี 2559 จํานวนทั้งสิ้น 123 โครงการจําแนกเป็น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 9.83 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 1.63 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 24.60 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 8.20 ด้าน
การเมืองการบริหาร ร้อยละ 50.00 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ร้อยละ 5.73 รวมงบประมาณท่ีปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี จํานวน 86,831,294 บาท 
ตารางที่ 2.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ปี 2559 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 7.69 42,130,000 54.51 
ด้านสิ่งแวดล้อม 4 3.07 3,830,000 4.95 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 28 21.53 9,329,600 12.07 
ด้านสาธารณสุข 5 3.84 1,355,000 1.75 
ด้านการเมืองการบริหาร 70 53.84 19,474,100 25.20 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 13 10.00 1,420,000 1.83 

รวม 130 100 77,278,700 100 
   
  เมื่อพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 พบว่ามีโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จํานวน 123 โครงการ จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 4.06 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 2.43 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 22.76 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 4.06 ด้าน
การเมืองการบริหาร ร้อยละ 56.09 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 10.57 งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน 
66,824,700 บาท 
ตารางที่ 2.2.2 จํานวนโครงการและงบประมาณที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 4.06 34,710,000 51.94 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3 2.43 920,000 1.37 



ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 28 22.76 9,321,600 13.95 
ด้านสาธารณสุข 5 4.06 1,095,000 1.63 
ด้านการเมืองการบริหาร 69 56.09 19,358,100 28.96 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 13 10.57 1,420,000 2.12 

รวม 123 100.00 66,824,700 100 
  หากพิจารณาร้อยละความสําเร็จของโครงการและงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีและได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินการพบว่ามีความสอดคล้องกันมาก โดยมีโครงการที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนา จําแนกเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 50.00 ด้านสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร้อยละ 100.00 ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 100.00  ด้านการเมือง
การบริหาร ร้อยละ 98.57 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมดที่ปรากฏตาม
แผนพัฒนา 
  2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
  การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   มีการพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปรับปรุง
พัฒนาสาธารณูปการ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 5 โครงการ งบประมาณจํานวน 34,710,000 บาท ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงม้าน่ังริมทางเท้าหาดกะรน โครงการก่อสร้างคูระบาย
นํ้า คสล.แยกปฏัก 22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกะตะน้อย (เช่ือมต่อทางหลวง 4233) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเขื่อน คสล.และทางเท้าถนนปากบางหาดกะตะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคบริเวณ
หนองหาน เป็นต้น 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
   มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย การบําบัดและจัดการขยะ มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณจํานวน 920,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการเทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาส 
5 ธันวามหาราช โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดมูลฝอยสันทรายชายหาด 
กะรน กะตะ กะตะน้อย 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
   มีการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่
เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการทั้งสิ้น
จํานวน 28 โครงการ งบประมาณจํานวน 9,329,600 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน
สังกัดเทศบาล โครงการจัดกิจกรรมห้องสมุด โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันจักรยานเสือ
ภูเขา (Karon Mountain Bike ) โครงการแข่งขันว่ิงกะรนมินิมาราธอน (Karon Mini Marathon) โครงการ
แข่งขันฟุตบอล 5 ธันวามหาราช โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานวันสงกรานต์ โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง เป็นต้น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ ปรับปรุงสถานที่สาธารณสุข 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 5 โครงการ งบประมาณจํานวน 1,095,000 
บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น 



  5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร  
   มีการพัฒนาเคร่ืองมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
มีโครงการทั้งสิ้นจํานวน 69 โครงการ งบประมาณจํานวน 19,358,100 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการพัฒนากลุ่มสตรี โครงการจัดทําและทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน โครงการป้องกันและลดอุบติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการพัฒนารายได้ของประชาชน พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน มี
โครงการทั้งสิ้นจํานวน 13 โครงการ งบประมาณจํานวน 1,420,000 บาท ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
โครงการถนนคนเดิน โครงการเปิดฟ้ารับปีใหม่ ณ หาดกะตะ-กะรน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนการ
ท่องเที่ยวประจําถิ่น โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี 
เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

   3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ลําดับที ่ แนวทางการพฒันา ยุทธศาสตร ์

1 แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
แนวทางที่ 2  พัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2  จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
แนวทางที่ 3  บําบัดและจัดการขยะ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

3 แนวทางที่ 1  พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

4 แนวทางที่ 1  พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุม การป้องกันและการให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข 
5 แนวทางที่ 1  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน  

แนวทางที่ 2  พัฒนาบุคลากร 
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางที่ 4  พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการเมืองการบริหาร 

6 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 
แนวทางที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนา
ประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็น
วิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ
พอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบ
การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  พันธกิจ (Mission) 
  1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 
  2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
  3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม 
  4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ (Objective) 
  1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า 
  4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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เป้าหมายหลัก (Goal) 
  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน 
  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 
  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40.0 
  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  ตัวชี้วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย
ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ี
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 
  2) จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
  4) คุณภาพนํ้าและอากาศร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังน้ี 
  1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
  3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง) 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและ
ชุมชนอย่างย่ังยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริการด้าน
การท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
  พันธกิจ 

1) เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
2) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ต 
3) กําหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่การแข่งขันระดับโลก 
4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต 
5) ส่งเสริมและสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
6) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหาจากการท่องเที่ยว 
7) ปรับรูปแบบการบริหารให้มีสมรรถนะรองรับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐาน 
8) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการทํางานสู่มาตรฐานสากล 
9) พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน 
10) สร้างแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
11) สร้างโอกาสและกระจายรายได้ในสังคมเพื่อลดความเหล่ือมล้ําด้วยการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการและแรงงานสู่มาตรฐานนานาชาติ 
  เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
  1) สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากท่ัวโลก มีการ
พัฒนาคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานของเมืองในด้านต่าง ๆ และมี
การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
  2) สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวและประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับการเตือนภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ 
  3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้มีการบริหารจัดการเพ่ือเป็น
ฐานในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลก 

  กลยุทธ์หลัก 
  1. สร้างอัตลักษณ์ ค่านิยมความรักภูเก็ตบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ดีงามของภูเก็ต 
  2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาสู่มาตรฐานของการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัยโครงสร้างพ้ืนฐานสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริม และพัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล 
  5. พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย 
  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
 กลยุทธ์หลัก 
  1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูเก็ตเชิงรุก ส่งเสริมขยายตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 (Road show) 
  2. ส่งเสริมเทคโนโลยีสนับสนุนการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การบริการ การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. มีการบริหารจัดการ ระบบป้องกัน/เฝ้าระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์การท่องเที่ยว การเตรียม
ความพร้อม และระบบช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเลท่ีมีมาตรฐาน 

4. ส่งเสริมภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชน กลุ่มพลังมวลชน อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์หลัก 

  1. ส่งเสริมการมีกลไกความร่วมมือที่ดีในการทํางานร่วมกันในจังหวัดภูเก็ต 
  2. สร้างบรรยากาศในการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรต่างประเทศ 
  3. ส่งเสริม พัฒนาหน่วยงาน องค์กร บุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐาน 
  4. มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรมของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภูเก็ต 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนําภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 
  1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  1) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารงานของเทศบาล 
  3) ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและดําเนินไป
อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นที่
ประทับใจในบริการ 
   5) พัฒนาบุคลากร ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   6) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของตนเอง 
   2.นโยบายด้านการศึกษา 
  1) สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  2) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล ให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา 
   4) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการด้าน
การศึกษาของบุตรหลานภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนาสุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและเล่น
กีฬา รวมท้ังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองออกกําลังกายให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
   3.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1) พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
  2) สํารวจออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 
  3) วางผังเมืองเฉพาะภายใต้แนวคิด “เมืองในสวน (Garden  Village)” เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
  4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามในพื้นที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถาน
ประกอบการต่างๆ 
   4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระบบบริการสาธารณสุข 
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2) เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุข เพ่ือให้การบริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  3) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุข
โดยเน้นยุทธศาสตร์การบริการเชิงรุกในการป้องกันรักษาและส่งเสริมอนามัย 
  5) พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง 
และจัดให้มีถังขยะเพียงพอกับปริมาณขยะอย่างเหมาะสม 
  6) เฝ้าระวัง รักษา บําบัด ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป 
  5.นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  2) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลกะรน 

3) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 
4) เพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทาง

ทะเล 
  5) ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้ 
  6) ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่มอาชีพและสถานประกอบการต่างๆ ให้สํานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 
    6.นโยบายด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ รวมท้ังส่งเสริมการ
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 

3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษาสิ่งดีงามในอดีตและสร้างความรักสามัคคี ความ
เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่แก่ผู้คนในชุมชน 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจในด้านศาสนาและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น
สืบไป 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบญัชีประสานโครงการพฒันา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬา
เทิดพระเกียรตินวมินทร์ 

(Infra.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกําลัง
กายและจัดกิจกรรมกีฬา 

สนามกีฬาขนาดกว้าง 8.20-12.60 
เมตร ยาว 126 เมตร โดยภายใน
อาคารประกอบด้วยสนามแบตมินตัน 
สํานักงานการศึกษา ห้องพักนักกีฬา 
ห้องพักรับรอง ห้องกรรมการ ห้อง
ปฐมพยาบาล ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา 
ห้องน้ําชาย-หญิง ลานจอดรถ และที่
นั่งอัฒจันทร์เชียร์กีฬา เป็นอาคาร ค.
ส.ล. 2 ชั้น โครงหลังคาเหล็ก มีพื้นที่
อาคารรวมไม่น้อยกว่า 2,340.00 
ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33,070,000 - - จํานวนสนาม
กีฬาที่ก่อสร้าง 

ประชาชนได้มีสถานที่
ในการออกกําลังกาย
และจัดกิจกรรมกีฬา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 1 
โรงเรียนเทศบาลตําบลกะรน 

(Infra.02) 

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 13.50 เมตร ยาว 
36.00 เมตร สูง 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 
พร้อมห้องพักครูและห้องเรียน 
จํานวน 12 ห้อง,ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ที่จอดรถและถนน ค.ส.ล.ความหนา 
0.15 เมตร ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
970.00 ตารางเมตร และสนามหญ้า
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร 

14,000,000 - - จํานวนอาคาร
เรียนที่ก่อสร้าง 

เทศบาลจะได้มีสถานที่
ในการจัดการเรียนการ
สอนและขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่
นักเรียนในพื้นที่ตําบล
กะรน 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด
ประชาชนตําบลกะรน 

(Infra.03) 

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
มีความสะดวกและปลอดภัย
แก่ผู้เข้ารับบริการ 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 - - ผู้เข้าใช้ได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

ผู้เข้ารับบริการมีจํานวน
มากขึ้นและมีความพึง
พอใจ 

กองการศึกษา 

4 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบโรงเรียน
เทศบาลวดักิตติสังฆาราม 

(Infra.04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฃฃ 
 
 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนให้มีความปลอดภัย 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 - - ผู้เข้าใช้ได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

โรงเรียนมีอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
พร้อมและเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ํา
ห้องส้วมและอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกะตะ 

(Infra.05) 

เพื่อปรับปรุงห้องน้ําห้องส้วม
ให้ได้มาตรฐานการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยและมี
มาตรฐานตาม สมศ. 

จํานวน 1 แห่ง 160,000 - - เด็กสามารถ
ใช้ห้องน้ําได้
ด้วยตนเอง
และปลอดภัย 

เด็กสามารถใช้ห้องน้ํา
ห้องส้วมได้เหมาะสมกับ
วัย 

กองการศึกษา 

6 โครงการปูพื้นบล็อกยางบริเวณสนาม
เด็กเล่นโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆา
ราม 

 (Infra.06) 

เพื่อปรับปรุงพื้นที่หน้าสนาม
โรงเรียนและสร้างความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียน 

ขนาด 0.50x0.50 เมตร หนา 2.50 
เซนติเมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 182 
ตารางเมตร  

450,000 - - ขนาดพื้นที่ที่ปู
พื้น 

สนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

7 โครงการปูพื้นบล็อกยางแบบ
จิ๊กซอร์ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โรงเรียนเทศบาล 

(Infra.07) 

เพื่อปูพื้นสนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัยและสวยงาม 

ขนาด 20x25 เซนติเมตร หนา 2 
เซนติเมตร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
119 ตารางเมตร 

270,000 - - ขนาดพื้นที่ที่ปู
พื้น 

สนามเด็กเล่นมีความ
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

8 โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ํา บ้านบาง
ลา  

(Infra.08) 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ําอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง 

ก่อสร้างฝายเก็บน้ํา
จํานวน 1 แห่ง 

4,000,000 
 

- - จํานวนฝาย
เก็บน้ําที่
ก่อสร้าง 

ปัญหาการขาดแคลนน้ํา
อุปโภคบริโภคในช่วง
หน้าแล้งลดน้อยลง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําถนนกะ
รน หน้าไดโนปาร์ค-คลองรวมเทพ 

(Infra.09) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับและระบายน้ํา 
 
 
 
 
 
 

คูระบายน้ํากว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 
เมตร ยาว 250.00 เมตร 

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

ความสามารถในการ
รองรับและระบายน้ํามี
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ํา ซอย
ปฏัก 22 

(Infra.10) 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การรองรับและระบายน้ํา 

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

2,900,000 - - ความยาวของ
คูระบายน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 

ความสามารถในการ
รองรับและการระบาย
น้ํามีมาตรฐาน 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างม้านั่งเขื่อนหิน
ริมทางถนนปากบาง 

(Infra.11) 
 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างม้านั่ง ค.ส.ล. กรุหินธรรมชาติ 
กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร 
ความยาว 275.00 เมตร 

1,114,394 - - ความยาวของ
ม้านั่งเขื่อนหิน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
หนองหาน 

(Infra.01) 

เพื่อใช้ทดแทนระบบเดิมที่
ชํารุด 

ทําการรื้อถอนหม้อแปลงเก่าและ
ติดตั้งหม้อแปลงใหม่ ขนาด 250 kva 
จํานวน 1 เครื่อง พร้อมเปลี่ยน
ตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก MDB (Main 
Distribution Board) จํานวน 1 ตู้ 
 
 
 
 
 
 
 

360,000 - - จํานวนระบบ
ไฟฟ้าที่
ปรับปรุง 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 

(Env.01) 

เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโอกาสวันสําคัญ 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบบําบัดน้ํา
เสียคลองกะตะน้อย 

(Env.02) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บําบัดน้ําเสีย 
 

ก่อสร้างฐานรับถัง ขนาดกว้าง 3.60 
เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร พร้อมติดตั้งระบบถังบําบัดน้ํา
เสียขนาด 120 ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 
 
 
 

2,910,000 - - จํานวนระบบ
บําบัดน้ําเสียที่
ก่อสร้าง 

ระบบบําบัดน้ําเสียมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
2.3 แนวทางการพัฒนา บําบัดและจัดการขยะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

(Env.01) 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ชุมชน
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จํานวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ชุมชนมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการนัดทิ้งนัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

(Env.02) 

เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนรู้จัก
การจัดเก็บและทิ้งขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ชุมชนมีได้ตระหนักใน
การจัดเก็บและทิ้ง
ขยะเป็นเวลา 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และจัดนิทรรศการทางการศึกษา 

(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ทางการ
ศึกษา 

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

350,000 
 

350,000 350,000 จํานวนครั้งใน
การเข้าร่วม
การแข่งขัน 

คณะครูและนักเรียนได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางการ
ศึกษา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดทําวารสารและคู่มือ
นักเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตําบลกะรน 

 (Edu.02) 

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัด
กิตติสังฆาราม 
 

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของโรงเรียน 

จํานวน 1 ครั้ง 

70,000 70,000 70,000 จํานวน
วารสาร/คู่มือ
ที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลจากทาง
โรงเรียน 

กองการศึกษา 

3 โครงการจ้างเหมาสอน
ภาษาต่างประเทศสําหรับนักเรียน
สังกัดเทศบาลตําบล 
กะรน 

(Edu.03) 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเรจ็
ในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 

นักเรียนมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียน
(Edu.04) 

เพื่อสรุปผลการเรียนประจํา
ภาคเรียนที่ 1-2และมอบ
วุฒิบัตรให้กับนักเรียน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 50,000 
 

50,000
 

50,000
 

จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ผู้ปกครองได้ทราบผล
การเรียนของนักเรียน 

กองการศึกษา 

5  โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนใน
สังกัดเทศบาล 

(Edu.05) 

เพื่อใหผู้้ปกครองได้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และกิจกรรม
ของสถานศึกษาไดอ้ย่าง
ถูกต้อง 

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ผู้ปกครองได้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และ
กิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่าง
ถูกต้อง 

กองการศึกษา 

6 โครงการสานสัมพันธ์วันตอบแทน
พระคุณ 

(Edu.06) 

เพื่อใหผู้้ปกครองและ
นักเรียนทํากจิกรรมร่วมกัน
เสริมสร้างความผกูพัน  

จํานวน 2 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

นักเรียนและผู้ปกครอง
มีความรักความผูกพัน 

กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
อาหารเสริม (นม) 

(Edu.07) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีอาหารเสริม (นม) 
รับประทาน 

จํานวน 3 แห่ง 1,347,300 - - จํานวน
หน่วยงานที่
อุดหนุน 

นักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทานและ
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ ์

กองการศึกษา 

8 โครงการค่าจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 (Edu.08) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดทั้งปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

720,000 - - จํานวนอัตรา
ครูที่จัดจ้าง 

มีครูผู้สอนตามจํานวน
นักเรียน 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด
(Edu.09) 

เพื่อให้มีหนังสือเพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้
สําหรับเยาวชน 

จํานวนหนังสือ 500 เล่ม 90,000 90,000 90,000 จํานวนหนังสือ
ที่จัดซื้อเข้า
ห้องสมุด 

มีหนังสือเป็นแหล่ง
ค้นคว้าเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านกะตะ 

(Edu.10) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

จํานวน 165 คน
(200 วัน) 

660,000 - - ร้อยละ 100 
ของนักเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

(Edu.11) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 

จํานวน 133 คน
(260 วัน) 

588,000 - - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กองการศึกษา 

12 โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง ชั่วคราว
และค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
โรงเรียนบ้านกะตะ 

 (Edu.12) 
 
 
 

 
 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
ครูชาวต่างชาติ 1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

550,000 - - จํานวนครู
อัตราจ้างที่
อุดหนุน 

มีครูผู้สอนตามจํานวน
นักเรียน 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง ชั่วคราว  
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

(Edu.13) 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู จํานวน 1 อัตรา 185,000 - - จํานวนครู
อัตราจ้างที่
อุดหนุน 

มีครูผู้สอนตามจํานวน
นักเรียน 

กองการศึกษา 

14 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โรงเรียน
สังกัดเทศบาลตําบลกะรน 

(Edu.14) 

เพื่อให้นักเรียนไดศ้ึกษาจาก
แหลง่เรียนรู้ในชุมชน 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 
จํานวน 95 คน  
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม จํานวน 310 คน 

200,000 200,000 200,000 จํานวน
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนในสังกัดได้รับ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะตะ 
โรงเรียนเทศบาลวดักิตตสิังฆาราม 

(Edu.15) 
 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

จํานวน 200 วัน 2,942,000 - - ร้อยละ 90 
ของนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กองการศึกษา 

16 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(Edu.16) 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ 

จํานวน 1 แห่ง 5,000 - - จํานวนสถานที่
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีคุณภาพทั้ง
ด้านประสบการณ์ 
ความรู ้ทักษะ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการแอโรบิคแดนซ์
(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีการออกกําลัง
กายอย่างสม่ําเสมอ 

จํานวน 50 คน
(2 แห่ง) 

90,000 90,000 90,000 จํานวนแห่งใน
การจัด
กิจกรรม 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันจักรยาน
(Edu.02) 

เพื่อส่งเสริมนักกีฬามีโอกาส
พัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ มีระเบียบวินัย มีน้ําใจ
นักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน 300 คน 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน
จักรยาน 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขันกะตะ-
กะรน มินิมาราธอน 

(Edu.03) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีการออกกําลัง
กาย 

จํานวน 800 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล 
12 สิงหา มหาราชินี 

(Edu.04) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีการออกกําลัง
กาย 

จํานวน 800 คน
(40 ทีมๆ ละ 20 คน) 

500,000 500,000 500,000 จํานวนทีมที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 

(Edu.05) 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีการออกกําลัง
กาย 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งใน
การจัดการ
แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

6 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาหรือนัก
กรีฑาเขา้แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

(Edu.06) 

เพื่อส่งเสริมกีฬาให้สู่ความเป็น
เลิศ 

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งใน
การจัดสง่ทีม
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน 

เยาวชนและประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

7 โครงการแข่งขันกฬีาสีของ   
โรงเรียนสังกดัเทศบาลตําบลกะรน 

(Edu.07) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 60,000 
 

60,000
 

60,000
 

จํานวนครั้งใน
การจัดการ
แข่งขันกีฬา 

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
(Edu.08) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วมงาน 

เด็กและเยาวชนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และมีความสามารถ
ในทางที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาและ
นันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน 

(Edu.09) 

เพื่อฝึกสอนทักษะกีฬาให้แก่
เยาวชนและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จํานวน 100 คน 200,000 200,000 200,000 ระดับ
ความสําเรจ็
ในการฝกึ
ทักษะด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
ทักษะในเรื่องกีฬาและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 

10 โครงการส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

(Edu.10) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้
ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน 

จํานวน 2 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน
การส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
การทํากิจกรรม 

กองการศึกษา 

 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานวันลอยกระทง
(Edu.01) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้งใน
การจัดงาน 

ประเพณีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
(Edu.02) 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน
การจัดงาน 

ประเพณีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจัดงานวันสงกรานต์
(Edu.03) 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งใน
การจัดงาน 

ประเพณีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 

4 โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา
(Edu.04) 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ประเพณีไทยได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

(Edu.05) 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนได้
ศึกษาพระธรรมและได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงาน
ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 

(Edu.06) 

เพื่ออุดหนุนการจัดงานท้าว
เทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100
งบประมาณที่
อุดหนุน 

เด็กและเยาวชนได้
ระลึกถึงคุณความดีของ
วีระชน 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

(Heal.01) 

เพื่อลดปัญหาการติดยาเสพติด
ของเยาวชนในเขตเทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ60ของ
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

ปัญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลลดน้อยลง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล   

(Heal.02) 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 5 ชุมชน 

จํานวน 5 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ100
งบประมาณที่
อุดหนุน 

ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขได้พัฒนา
มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการอุดหนุนบ้านพักพิงสุนัขจรจัด
ภูเก็ต 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

(Heal.03) 

เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100
งบประมาณที่
อุดหนุน 

ปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคเอดส์ 

(Heal.04) 

เพื่อควบคุมและป้องกันโรค
เอดส์ 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ90ของ
การควบคุม
และการ
ป้องกันโรค
เอดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาโรคเอดส์ในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
 (Admin.01) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี 

จํานวน 2 คัน 

4,600,000 - - จํานวนรถตัก
หน้าขุดหลังที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน
(Admin.02) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 12,000 - - จํานวนโต๊ะ
ทํางานที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
(Admin.03) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 4,200 - - จํานวนเก้าอี้
ทํางานที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
(Admin.04) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
จํานวน 2 คัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

104,000 - - จํานวน
จักรยานยนต์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ํา
(Admin.05) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 
1,000 ลิตร 

จํานวน 1 ใบ 

9,700 - - จํานวนถังน้ําที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

6 โครงการจัดซื้อปั้มน้ําไดโว่
(Admin.06) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

250 วัตต์ ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง 

6,000 - - จํานวนปั้มน้ํา
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
(Admin.07) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ําได้ 450 
ลิตร/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง 

9,500 - - จํานวนเครื่อง
สูบน้ําที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

8 โครงการจัดซื้อพ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์ 

(Admin.08) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 2 ชุด 12,000 - - จํานวนพ่วง
ข้างที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 

(Admin.09) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 3 เครื่อง 36,000 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานบริหารทั่วไป) 

10 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
(Admin.10) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ขนาด 1 kva 
จํานวน 3 เครื่อง 

17,400 - - จํานวนเครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานบริหารทั่วไป) 

11 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
ชนิดจุ่มแช่ 

(Admin.11) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ขนาด 3.7 กิโลวตัต์ 380 โวลท์ 
อัตราสูบไม่น้อยกว่า 120 ลบม./
ชม.TDH.ไม่น้อยกว่า 26 เมตร
พร้อมอุปกรณ์ จาํนวน 3 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 - - จํานวนเครื่อง
สูบน้ําที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานบริหารทั่วไป) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการจัดซื้อรถเข็นดิน
(Admin.12) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 2 คัน 5,000 - - จํานวนรถเข็น
ดินที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

13 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(Admin.13) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ พร้อมไมค์ 1 
ตัว ลําโพง 4 ตัว พร้อมติดตั้ง 

จํานวน 1 ชุด 

43,000 - - จํานวนเครื่อง
ขยายเสียงที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

14 โครงการจัดซื้อกระดิ่งพร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งในอาคารป้องกันฯ 

(Admin.14) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 5 ชุด 42,000 - - จํานวนกระดิ่ง
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

15 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
สื่อสารชนิดมือถือ 

(Admin.15) 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 30 เครื่อง 360,000 - - จํานวน
เครื่องรับ-ส่ง
วิทยุมือถือที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

16 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
สื่อสาร ชนิดประจําที่ 

(Admin.16) 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง 56,000 - - จํานวน
เครื่องรับ-ส่ง
วิทยุสื่อสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

17 โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาล
ประจํารถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์    
(Admin.17) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360,000 - - จํานวนเตียงที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

18 โครงการจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบ
(Admin.18) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 25,000 - - จํานวน
ไฟสัญญาณที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

19 โครงการจัดซื้อถังช่วยหายใจ 
(SCBA) 

(Admin.19) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 6 ชุด 1,110,000 - - จํานวนถังช่วย
หายใจที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

20 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
(Admin.20) 

 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 2,500 - - จํานวนเก้าอี้
สํานักงานที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

21 โครงการจัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง
(Admin.21) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 20 เส้น 210,000 - - จํานวนสายส่ง
น้ําดับเพลิงที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

22 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(Admin.22) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาด 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง 

18,000 - - จํานวนเครื่อง
ปรับ 
อากาศที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 

23 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 

(Admin.23) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 
ล้านพิกเซล 

จํานวน 1 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 - - จํานวนกล้องที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

24 โครงการจัดซื้อปั๊มน้ําบาดาล พร้อม
กล่องควบคุม 

(Admin.24) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาด 2 แรงม้า 16 ใบพัด ท่อส่ง 2 
นิ้ว 

จํานวน 3 ชุด 

130,000 - - จํานวนปั๊มน้ํา
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานป้องกัน) 

25 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งและรายงานประจําวัน
พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ 
(Admin.25) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 500,000 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานทะเบียนราษฎร) 

26 โครงการจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร 
(Admin.26) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 32,000 - - จํานวนเครื่อง
ทําลาย
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานทะเบียนราษฎร) 

27 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
(Admin.27) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 7 ตัว 17,500 - - จํานวนเก้าอี้
สํานักงานที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานทะเบียนราษฎร) 

28 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์สํานักงาน
(Admin.28) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 2,000 - - จํานวน
โทรศัพท์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานทะเบียนราษฎร) 

29 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ํา
เย็น พลาสติกชนิดขวดคว่ํา 

(Admin.29) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,500 - - จํานวนเครื่อง
ทําน้ําร้อน-น้ํา
เย็นที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานทะเบียนราษฎร) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

30 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์
(Admin.30) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ปริมาตรกระบอกสูบขนาดไม่ต่ํากว่า 
120 ซีซี  จํานวน 2 คัน 

104,000 - - จํานวน
รถจักรยาน 
ยนต์ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานเทศกิจ) 

31 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(Admin.31) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ชนิดเปิดโล่งขนาด 4 ชั้น
จํานวน 2 ตู้ 

7,000 - - จํานวนตู้เก็บ
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
32 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน

(Admin.32) 
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 12,000 - - จํานวนโต๊ะ
ทํางานจัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
33 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า

(Admin.33) 
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาด 1 kva 
จํานวน 1 เครื่อง 

5,800 - - จํานวนเครื่อง
สํารองไฟฟ้าที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
34 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน

(Admin.34) 
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 4 ตัว 9,600 - - จํานวนเก้าอี้
สํานักงานที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

35 โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 
(Admin.35) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,200 - - จํานวนเครื่อง
เคลือบบัตรที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

36 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
(Admin.36) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 22,000 - - จํานวนเครื่อง
พิมพ์ดีดที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
 

37 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 

(Admin.37) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง 

32,000 - - จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

38 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

(Admin.38) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครื่อง 

15,800 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

39 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
(Admin.39) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 3 เครื่อง 17,400 - - จํานวนเครื่อง
สํารองไฟฟ้าที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

40 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น
(Admin.40) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาดไม่เกิน 25 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง 

 

15,000 - - จํานวน
เครื่องดูดฝุ่นที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
 

41 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร
(Admin.41) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

แบบใช้กระดาษธรรมดา
จํานวน 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 - - จํานวนเครื่อง
โทร 
สารที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

42 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
(Admin.42) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 22,000 - - จํานวนเครื่อง
พิมพ์ดีดที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(งานโรงเรียน) 

 
43 โครงการจัดซื้อชั้นวางของ

คัลเลอร์บล็อก 
(Admin.43) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

แบบ 3 ชั้น ขนาด 42x30x87 ซม.     
จํานวน 15 ชุด 

5,640 - - จํานวนชั้นวาง
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 

44 โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม
(Admin.44) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

2 ชั้น 20 ช่อง มีล้อเลื่อน
จํานวน 2 ตู้ 

6,400 - - จํานวนตู้เก็บ
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

45 โครงการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์
(Admin.45) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ชนิด 6 ประตู
จํานวน 1 ตู้ 

6,600 - - จํานวนตู้ล็อค
เกอร์ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 

46 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
(Admin.46) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

บานเปิด 5 ชั้น
ขนาด 90x45x185 ซม. 

จํานวน 1 ตู้ 

4,400 - - จํานวนตู้เก็บ
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

47 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์ 

(Admin.47) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาด 60x180x75 ซม. 
จํานวน 5 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,660 - - จํานวนโต๊ะพับ
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

48 โครงการจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมม้า
นั่งยาว  

(Admin.48) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 9 ชุด 98,100 - - จํานวนโต๊ะโรง
อาหารที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

49 โครงการจัดซื้อโต๊ะสํานักงาน
(Admin.49) 

เพื่อใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัตกิารอย่าง
เพียงพอ 

โต๊ะทํางาน
จํานวน 1 ตัว 

6,000 - - จํานวนโต๊ะที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่ง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

50 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน
แบบพลาสติกโพลีเอธิลีน 

(Admin.50) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 5 ชุด
 

8,500 - - จํานวนชั้นวาง
หนังสือที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

51 โครงการจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย
(Admin.51) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 เครื่อง 2,000 - - จํานวน
โทรศัพท์ 
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่ง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 

52 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

(Admin.52) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 6 จุด 42,000 - - จํานวนกล้อง
วงจรปิดที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

53 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
แบบลากจูง 

(Admin.53) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด 18,000 - - จํานวนเครื่อง
เสียงที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

54 โครงการจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย
(Admin.54) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ชุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 - - จํานวน
ไมโครโฟนที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 
(โรงเรียน) 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

55 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction 

(Admin.55) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

7,900 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 

56 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

(Admin.56) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

แบบฉีดหมึก (inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

7,900 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองคลัง 
(งานการเงินฯ) 

57 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
(Admin.57) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง 

3,300 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองคลัง 
(งานพัสดุ) 

58 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน
(Admin.58) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 2,900 - - จํานวนโต๊ะ
ทํางานที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

59 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน
(Admin.59) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 10 ตัว 25,000 - - จํานวนเก้าอี้ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

60 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
(Admin.60) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้ 

4,200 - - จํานวนตู้เก็บ
เอกสารที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

61 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน 

(Admin.61) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 2 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 

32,000 - - จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

62 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์
(Admin.62) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ 
Network จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 - - จํานวน
เครื่องพิมพ์ที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

63 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
(Admin.63) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง 

9,600 - - จํานวนเครื่อง
สํารองไฟที่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

64 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะ
(Admin.64) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 ตัว 9,000 - - จํานวน
เครื่องวัดระยะ
ที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

65 โครงการจัดซื้อชุดป้าย
ประชาสัมพันธ์ LED Full Color 
Display พร้อมติดตั้ง 

(Admin.65) 

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 3 ชุด 3,930,000 - - จํานวนชุดป้าย
ประชา 
สัมพันธท์ี่
จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

66 โครงการจัดซื้อรถสองแถว 6 ล้อ เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติการอย่างเพียงพอ 

จํานวน 1 คัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500,000 - - จํานวนรถสอง
แถวที่จัดซื้อ 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี
(Admin.01) 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุม่ของ
สตรี ส่งเสริมใหส้ตรีมีสว่น
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
หรือมีบทบาททางสังคม 
และสรา้งรายได้เพิ่มเติม
ให้กบัครอบครวั 

สตรีในตําบลกะรน
จํานวน 50 คน 

112,800 112,800 112,800 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสตรีได้มีการ
รวมกลุ่มกันและพัฒนา
ท้องถิ่นและได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพเสริมให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

(Admin.02) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นครูดี 
ครูเก่งมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 ระดับ
ความสําเรจ็
การพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร 
 
 
 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น  

(Admin.03) 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงผู้บริหารได้มี
แนวทางและวิสัยทัศน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
นําไปสู่การพัฒนาโรงเรียน
ระดับปฐมวัย สู่มาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
40 คน 

 
 

400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา  

(Admin.04) 

เพื่อให้การดําเนินการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและเพื่อรองรับการเข้า
ตรวจประเมินจาก สมศ. 

จํานวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กะตะเป็นศูนย์ที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ
สู่ระดับสากล 

กองการศึกษา 

5 โครงการศึกษาดูงานในและ
ต่างประเทศ 

(Admin.05) 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา
ประสบการณ์ของคณะ
ผู้บริหาร 

จํานวน 1 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเร็จใน
การศึกษาดู
งานในและ
ต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
บริหารงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

6 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
(Admin.06) 

 

เพื่อสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

พนักงานมีความสามัคคี
มากขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
และสมาชิกเทศบาล 

(Admin.07) 
 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา
ประสบการณ์ของคณะ
ผู้บริหาร 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
บริหารงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากร 

(Admin.08) 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ปรับองค์กรให้รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

(Admin.01) 

เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล
และประชาชน เพื่อรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน ความ
ต้องการและนําบริการสู่ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่
จํานวน 1,000 คน 

90,000 90,000 90,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทศบาลเขา้ใจถึง
ปัญหาความต้องการ
และประชาชนมีความ
เข้าใจที่ดีและมี
ความรูส้ึกอยากมสี่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
และทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน 

(Admin.02) 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีแผน
ชุมชนในการพัฒนา 

จํานวน 5 ชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000
 

50,000
 

ร้อยละ 80 
ของการจัดทํา
แผนชุมชน 
 
 

ชุมชนแต่ละชุมชนมี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

กองสวัสดิการสังคม 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

3 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

(Admin.03) 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้พิการ สร้างแนวทางประกอบ
รายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแล 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ดูแลใน
พื้นที่  

จํานวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารว่มมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80  

ผู้พิการได้รบัการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
 

4 โครงการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
สามปี 

(Admin.04) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ5 ของ
ประชาชนที่มี
ส่วนรว่มใน
การจัดทํา
แผน 

ประชาชน ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

5 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับภาษี
และขั้นตอนในการปฏิบัติ 

(Admin.05) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีและขั้นตอนการปฏิบัติให้
ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี 

จํานวน 1 ครั้ง 70,000 70,000 70,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี
สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองคลัง 
(งานจัดผลประโยชน์) 

6 โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุแก่ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยัง
ชีพฯ และเพิ่มรายได้ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ 4,500,000 - - ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

7 โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่
คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
และสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
คนพิการ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชพีคนพิการ 672,000 - - ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

คนพิการได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 

(Admin.01) 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 

จํานวน 2 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 ระดับความ 
สําเร็จของการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 

ช่วยป้องกันและลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

(Admin.02) 

เพื่อป้องกันและลดปัญหาไฟ
ป่าในเขตตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสา
ธารณภัย 

(Admin.03) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตชุมชน 

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 400,000 400,000 ระดับความ 
สําเรจ็ของ
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
และสาธารณ
ภัย 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือทันที่ที่เกิด
เหตุการณ์ 

สํานักปลัดเทศบาล 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

(Admin.04) 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานดับเพลิง 

(Admin.05) 

เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 600,000 600,000 600,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
และลูกจ้างมีความรู้ใน
การบริการงานในด้าน
ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทาง
ทะเล 

(Admin.06) 

เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยสามารถ
ปฏิบัติงานและช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

อาสาสมัครกู้ภัย
สามารถปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูก
วิธีและปลอดภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

7 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

(Admin.07) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชน เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อม 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
แผนป้องกันภัยมากขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 โครงการสนับสนุนกิจกรรม  
อปพร. 

(Admin.08) 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80
ความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
เรื่องสาธารณภัยมากขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

9 โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน
ในพื้นที่ที่มีการติดตั้งระบบเตือนภัย
สาธารณะ 

(Admin.09) 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัยและเข้าใจ
ในระบบการเตือนภัย 
 

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

ประชาชนมีความ
ตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยและเข้าใจใน
ระบบการเตือนภัยมาก
ขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

10 โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงานเทศกิจ 

(Admin.10) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้บริหารหรือบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

บุคลากรของเทศบาลมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและมีความรู้ 
ประสบการณ์ 

สํานักปลัดเทศบาล 
(งานเทศกิจ) 

 

 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน 
(ด้านการท่องเที่ยว) 

(Econ.01) 

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการ
ให้บริการหรอืการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่ถูกต้องได้
มาตรฐานแก่เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

จํานวน 60 คน 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนสามารถ
ให้บริการที่ดีและ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

2 โครงการเดินริมเล
(Econ.02) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับ
การส่งเสริม 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

(Econ.03) 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 

จํานวน 1 ครั้ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาล 

สํานักปลัดเทศบาล 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

(Econ.04) 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลตําบลกะรน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2560 

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท
สิ่งประดิษฐ์ 

(Econ.01) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะรน
จํานวน 40 คน 

60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและมีแนวทาง
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภทเย็บ
ปักถักร้อย 

(Econ.02) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ประเภทเย็บปักถักร้อยให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกะรน 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและมีแนวทาง
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม
สตรี 

(Econ.03) 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในพื้นที่
มีแนวทางสร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ 

สตรีในพื้นที่ตําบลกะรน 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

สตรีในพื้นที่ตําบล 
กะรนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและมีแนวทาง
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดย เทศบาลตําบลกะรน 

ตามกรอบการประสานที่  2 ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนนิโครงการพัฒนา 

ลําดับ โครงการ 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.ริมคลองระบายน้ําถนนโคกโตนด 9,500,000 - - 9,500,000 กองช่าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02  



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 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 
11 59,764,394 - - - - 11 59,764,394 

1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 1 360,000 - - - - 1 360,000 
รวม 12 60,124,394 - - - - 12 60,124,394 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม         
2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการ 
      อนุรักษ์บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดลอ้ม  

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 80,000 2 80,000 2 80,000 6 240,000 

รวม 4 3,020,000 3 110,000 3 110,000 10 3,240,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03  
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บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 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 

16 8,247,000 8 1,250,000 8 1,250,000 32 10,747,000 

3.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม 
      นันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 

10 2,910,000 10 2,910,000 10 2,910,000 30 8,730,000 

3.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

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

รวม 32 11,937,000 24 4,940,000 24 4,940,000 80 21,817,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสขุ         
4.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้น 
      ที่การควบคุมป้องกันและให้ความรู้ 

4 2,850,000 4 2,850,000 4 2,850,000 12 8,550,000 

รวม 4 2,850,000 4 2,850,000 4 2,850,000 12 8,550,000 
 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลกะรน 
 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 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 
      ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 

66 14,200,200 - - - - 66 14,200,200 

5.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร 8 1,852,800 8 1,852,800 8 1,852,800 24 5,558,400 
5.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ  
      ประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

7 5,512,000 5 340,000 5 340,000 17 6,192,000 

5.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานป้องกันและ 
      บรรเทาสาธารณภัย 

10 1,940,000 10 1,940,000 10 1,940,000 30 5,820,000 

รวม 91 23,505,000 23 4,132,800 23 4,132,800 137 31,770,600 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ 
    ท่องเที่ยว 

        

6.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ 
      พัฒนารายได้ของประชาชน 

4 1,250,000 4 1,250,000 4 1,250,000 12 3,750,000 

6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 3 210,000 3 210,000 3 210,000 9 630,000 
รวม 7 1,460,000 7 1,460,000 7 1,460,000 21 4,380,000 

รวมทั้งสิน้ 150 102,896,694 61 13,492,800 61 13,492,800 272 129,881,994 
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ส่วนที่ 4  
แนวทางการติดตามประเมินผล 

  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จํานวนสามคน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวนสองคน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง      จํานวนสองคน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จํานวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  ข้อ 29 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้ดังน้ี 
  1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
   1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
   3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ
ดําเนินการซึ่งได้จากการตดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีีทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.2 วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
  เทศบาลตําบลกะรนได้มีการจัดทําแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมี
ประเด็นในการประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  1.ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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 2.ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะรนในภาพรวม 
 3.ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลกะรนในแต่ละยุทธศาสตร์  
  โดยกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณและรายงานให้สภาเทศบาลทราบภายในเดือนธันวาคม  
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลคือแบบสอบถาม โดยแบบรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกะรนประกอบด้วยแบบรายงานดังน้ี 
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แบบท่ี  1  แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องท้องถ่ินโดยตนเอง 

คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตําบลกะรน โดยจะทําการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลตําบลกะรน 

ประเด็นการประเมิน มี 
การดําเนินการ 

ไม่มี
การดําเนินการ

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3) มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4) มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6) มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่ 2 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7) มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล   
8) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9) มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10) มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11) มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
12) มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13) มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14) มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15) มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16) มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17) มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18) มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19) มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี 
โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลกะรน 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที ่
 (1) ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม)   (2) ไตรมาสที ่2 (มกราคม-มนีาคม) 
 (3) ไตรมาสที ่3 (เมษายน-มิถุนายน)   (4) ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสามป ี
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 ........... ปีที่ 2 ........... ปีที่ 3 ............. รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

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

รวม         
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปี.............. 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จํานวนโครงการทั้งหมด 

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

รวม             
 
3. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี................ (ปีที่ดําเนินการติดตามและประเมินผล) 

ยุทธศาสตร ์ งบปกติ เงินสะสม รวม
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

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

รวม       
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี..................... (ปีที่ทําการติดตามและประเมินผล) 

โครงการ 
ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ 

ดําเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนนิการ 

ยังไม่ได้ดําเนนิการ
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

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

รวม      
 
 

ส่วนที่  4  ปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

คําชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตําบลกะรน 
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
2. ด้านสิ่งแวดล้อม   
3. ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ   
4. ด้านสาธารณสุข   
5. ด้านการเมืองการบริหาร   
6. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
 
ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูก่ารแก้ปัญหา    
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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5. ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ตํ่ากว่า 20 ปี  (2) 20-30 ปี  (3) 31-40 ปี 
  (4) 41-50 ปี  (5) 51-60 ปี  (6) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตร ี  (6) อ่ืน ๆ  
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………… 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7) ผลการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ภาคผนวก 
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แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สําหรบัแผนพฒันาสามปเีพือ่ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ 
 ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ ๕ 
 ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
 ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ 
 ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ 
  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (๓ ปี) ๓ 
 ๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ 
 ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ 
 ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง ๓ 
 ๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทกุโครงการ ๕ 
 ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ 
 ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ ๔ 
 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ ๕ 
 ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ 
 ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.๐๓ และ แบบ ยท.๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองคก์รหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒.การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้
เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ วัสดุครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration)  
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มี
ความเหมาะสมกับโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ชื่อโครงการมีความ 
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน 
อนาคต 

๖๐ 
๕ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ 
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี 
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ 
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผล 
ระดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุส่ิงที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เปน็เหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 
 
 
 
 
 

๕  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ 
โครงการ ) มีความสอดคล้อง 
ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี) 
๕.๖ งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความ
เป็นจริง 
 
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการ
ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 
๕.๑๐ มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ 
ถูกต้องตามหลักของการ 
จัดทําโครงการ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ สอดคล้องกับ 
โครงการ 
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักสอบคล้องกับ แบบ ยท .
๐๓ และแบบ ยท. ๐๔ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจํานานเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต 
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการงาน และระยะเวลาดําเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 
รอง 

๕  

การกําหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการการต่อเน่ืองสามปี 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ประการในการ 
จัดทําโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมี 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) 
ความยุติธรรม(Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)  

๔  

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕  

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็น 
จริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการ 
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการท่ีต้ังขึ้นเพ่ือการพัฒนาใน 
อนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  

โครงการพัฒนาที่ได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

๕  

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ 
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้  

๕  

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดท่ีเกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
กําหนดการวัดอันเป็นเคร่ืองมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จํานวน เป็นต้น 

๔  

ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดําเนินการได้ 
ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ต้ังไว้ 

๕  

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์  

๕  

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. 
๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 
 


