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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลกะรน 

 
  เทศบาลตําบลกะรน เดิมเป็นสุขาภิบาลตําบลกะรน จัดต้ังขึ้นโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 110 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2530 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 
เมษายน 2530 และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลกะรน” เป็น “เทศบาลตําบลกะรน” ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ในราชกจิจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 
116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 
 
  1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ังของตําบล  
  เทศบาลตําบลกะรน ต้ังอยู่เลขที่ 1 ถนนกะตะ ตําบลกะรน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ห่างจากตัว
เมืองภูเก็ตประมาณ 19 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร  
  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ     ติดต่อ  เทศบาลเมืองป่าตอง อําเภอกะทู้ 
  ทิศใต้       ติดต่อ  เทศบาลตําบลราไวย์ อําเภอเมืองภูเก็ต 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ  เทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ  ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ทางทิศใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา ใช้เป็นที่ต้ังชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
   ฤดูฝน      เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน 
  ฤดูร้อน      เริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม  ถึง  เดือนพฤษภาคม 
 
  2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  เทศบาลตําบลกะรนบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 
 5 ชุมชน คือ ชุมชนกะรน ชุมชนบางลา ชุมชนคอกช้าง ชุมชนกะตะ ชุมชนโคกโตนด-กะตะน้อย 
  การเลือกต้ัง 
 มีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 5,974 คน แบ่งเป็นชาย จํานวน 2,762 คน หญิง 3,212 คน  
 



 3.ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
  จํานวนประชากรเทศบาลตําบลกะรน ปี 2559 รวม 7,759 คน แยกเป็น เพศชาย 3,843 คน เพศหญิง 
3,916 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 387.95 คนต่อตารางกิโลเมตร 
  3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก–3 ปี) 208 244 452
เด็ก (4-6 ปี) 244 207 451
เด็กโต (7-12 ปี) 317 336 653
วัยรุ่น (13-18 ปี) 286 309 595
ผู้ใหญ่ (19-60 ปี) 2,525 2,865 5,350
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 263 312 575

 
  
  แยกจํานวนประชากรและชุมชน 

หมู่ที่ ชื่อชุมชน 
ประชากร

รวมจํานวนประชากร จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง

1 กะรน 1,020 1,140 2,160 1,700
3 บางลา 719 723 1,422 1,461
4 คอกช้าง 466 495 961 1,026
2 กะตะ 1,103 1,276 2,379 2,418
2 โคกโตนด-กะตะน้อย 473 562 1,035 1,058
ที่มา : ข้อมูล จากสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลกะรน ณ เดือนตุลาคม 2559 
  
4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลกะรน มีดังน้ี 
 1) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลกะรน   จํานวน 2 แห่ง 
2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จํานวน 2 แห่ง 
  3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน 2 ศูนย์ 
 4.2 สาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) จํานวน 1 แห่ง 
 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)    จํานวน 115 คน  



  4.3 ยาเสพติด 
  การจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ ให้ได้ร้อยละ 20 ของคดียาเสพติดที่จับกุมทั้งหมด ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปี พ.ศ. 2559 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
  ตารางแสดงผลการดําเนินการสะสม ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558-31 สิงหาคม 2559 

สถานีตํารวจ 
จับกุมทุกข้อหา รวมรายสําคัญ 

(คดี) 
คิดเป็นร้อยละ 

คดี คน
สภ.กะรน 140 151 43 30.71

 
  ตัวช้ีวัดการสกัดก้ันยาเสพติดให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ที่จับกุมได้ในพ้ืนที่ ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปี พ.ศ.2559 มีผลการดําเนินงาน 
ดังน้ี 
หน่วยงาน/

ภ.จว. 
สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณยาเสพติด (ยาบ้า) ท่ีจับกุมได้ในพ้ืนท่ี 

ผลการดําเนินการสะสม 1 ต.ค.58 - ปัจจุบัน 
จับกุมสะสมทั้งหมด จุดตรวจ/จุดสกัด

รวมสกัดกั้น (เม็ด)
คิดเป็น
ร้อยละ คดี คน ปริมาณ (เม็ด) คดี คน ปริมาณ (เม็ด)

สภ.กะรน 7 7 155 5 5 128 128 82.58

 
  4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - สถานีตํารวจภูธรกะรน   จํานวน 1 แห่ง 
 - ศูนย์ อปพร.เทศบาลตําบลกะรน  จํานวน 1 แห่ง 
 - ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จํานวน 1 แห่ง 
  - รถยนต์ดับเพลิง    จํานวน 2 คัน 
 - รถบรรทุกนํ้า    จํานวน 4 คัน 
 - รถยนต์ตรวจการณ์   จํานวน 1 คัน 
 - รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว   จํานวน 1 คัน 
 - รถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว    จํานวน 1 คัน 
 - รถยนต์ตรวจการณ์ อปพร.   จํานวน 2 คัน 
 - เรือเจ็ทสกี     จํานวน 2 ลํา 
 - เครื่องหาบหาม     จํานวน 3 เครื่อง 
 - เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้า   จํานวน 1 เครื่อง 
 - เลื่อยยนต์     จํานวน 2 ป้ืน 
 - เครื่องอัดอากาศ    จํานวน 1 เครื่อง 
 - เครื่องดูดควันในอาคาร   จํานวน 2 เครื่อง 
 - เรือยางช่วยเหลือผู้ประสบภัย   จํานวน 2 ลํา 



   5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมขนส่งมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสาร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4028 สาย
ฉลอง-กะรน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 สายกะรน-ราไวย์ และถนนภายในเขตเทศบาลประกอบด้วย 
  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 37 สาย ความยาว 12.155 กิโลเมตร 
  2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก จํานวน 12 สาย ความยาว 21.831 กิโลเมตร 
  3. ถนนลูกรัง/หินคลุก จํานวน 1 สาย ความยาว 400 เมตร 
  การคมนาคมภายในตําบลกะรน มีถนนท้องถิ่นที่เช่ือมต่อระหว่างชุมชนอย่างสะดวก มีการบริการรถ
โดยสารประจําทาง ซึ่งจะจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดวัน 
 5.2 การไฟฟ้า 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง และสถานีไฟฟ้าย่อยตําบลกะรน เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่าง
ทั้งหมดในเขตเทศบาล สําหรับเทศบาลเป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโดยเฉพาะในบริเวณถนน 
จุดตัดของถนนและสวนสาธารณะครอบคลุมถนน ซอยต่าง ๆ จํานวน 84 ชุด จํานวน 1,743 โคม 
 5.3 การประปา 
   การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการนํ้าประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเกือบ
ทั้งหมด  แต่ยังมีประชาชนบางส่วนของพ้ืนที่เทศบาลยังใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน และบ่อนํ้าต้ืน 
  5.4 โทรศัพท์ 
   มีการให้บริการด้านโทรศัพท์โดยบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัททีทีแอนด์ที จํากัด (มหาชน) 
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจําชุมชน 77 แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์ 
  มีที่ทําการไปรษณีย์ 1 แห่ง คือ ไปรษณีย์กะรน 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
  ด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น มีพ้ืนที่ทางเกษตรจํานวนน้อย ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได้แก่
การปลูกยางพารา ทุเรียน ลองกอง และพืชผักผักสวนครัว เป็นต้น 
 พ้ืนที่ที่ใช้สอยทางการเกษตร 
 1) ที่ดินทําสวน    จํานวน 795 ไร่ 
 2) ที่ดินทําไร่ (ปลูกพืชผัก)   จํานวน    7 ไร่ 
 จํานวนเกษตรกร 
 1) เกษตรกร ผู้ทําสวน   จํานวน   62 ครัวเรือน 
 2) เกษตรกร ผู้ทําไร่    จํานวน     7 ครัวเรือน 
  ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าทางการเกษตร 
  ชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทําการเกษตรมีปริมาณเพียงพอ 
 



 6.2 ข้อมูลด้านแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
  แหล่งนํ้าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคมีปริมาณเพียงพอ 
  6.3 การท่องเที่ยว 
  1. จุดชมวิว 3 หาด (Viewpoint) 
 
 
 
 
 
    
  จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อยตามเส้นทางถนนรอบเกาะ จุดชมวิวจะอยู่ระหว่าง ๒ หาดน้ี จากจุด
น้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเว้ิงอ่าวถึง 3 อ่าว คือ อ่าวกะตะน้อย  อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็น
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก 
  2. หาดกะตะ (Kata Beach)  
 
 
 
 
 
  อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต 17 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนเจ้าฟ้าถึงห้าแยกฉลองเลี้ยวขวาไปตามถนน
หมายเลข 4028 หาดกะตะแบ่งออกเป็น 2 หาดคือ หาดกะตะใหญ่ กับหาดกะตะน้อย เป็นหาดที่เหมาะสําหรับ
การเล่นนํ้าและใช้เป็นที่ฝึกดํานํ้า เน่ืองจากมีแนวปะการังติดต่อกันไปจนถึงเกาะปู ซึ่งอยู่ด้านหน้าหาดกะตะ 
หาดกะตะเป็นชายหาด ที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของภูเก็ต มีเม็ดทรายสีขาวและละเอียดสวยงาม บริเวณชายหาดมี
ต้นปาล์มขึ้นเป็นแนวตามชายหาด สวยงามเป็นที่นิยม พักผ่อนของชาวต่างชาติ บริเวณชายหาดมีบ้านพัก 
บริษัทนําเที่ยว ร้านค้า แหล่งบันเทิง ไว้สําหรับบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน 
  3. หาดกะตะน้อย (Kata Noi Beach) 
 
 
 
 
  หาดกะตะน้อย อยู่ทางตอนใต้ของหาดกะตะ เป็นหาดขนาดเล็กกว่าหาดกะตะ บริเวณริมหาดมี
โรงแรม รีสอร์ท และร้านค้าต่างๆ คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หาดกะตะน้อย เป็นชายหาดที่สวยงามมาก
แห่งหน่ึง มีหาดทรายขาวละเอียด นํ้าทะเลใส  ตามแนวหินและปะการังด้านทิศใต้ของหาดมีปลาอาศัยอยู่มาก   



คลื่นค่อนข้างแรงในหน้ามรสุม  และมีลักษณะของชายหาดที่ค่อนข้างลาดชัน หาดแห่งน้ีเป็นหน่ึงในสามหาดที่
มองเห็นได้จากจุดชมวิวสามอ่าวซึ่งจะเรียงลําดับต้ังแต่ใกล้สุดไปหาไกลสุด ได้แก่ หาดกะตะน้อย  หาดกะตะ 
และหาดกะรน บางช่วงของชายหาดอาจมีโขดหิน ฉะน้ัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นนํ้า เพราะอาจ
โดนคลื่นซัดไปกระทบโขดหินได้ 
  4. หาดกะรน (Karon Beach) 
 
 
 
 
 
   
   
  หาดกะรน หาดทรายที่ยาวเหยียด ทรายขาวสะอาดเม็ดทรายละเอียดมาก เป็นลักษณะเด่นของหาด
กะรน ทิวทัศน์ที่สวยงามของเนินทรายเหนือชายหาด มีฉากหลังเป็นทิวสนทะเลและต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่
ทั่วไป จึงเป็นแหล่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาช่ืนชมความงามตามธรรมชาติได้ 
  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 1. สวนสาธารณะคลองบางลา 
 2. สวนสาธารณะหนองหาน 
  6.3 อุตสาหกรรม 
   มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง (มีคนงานต้ังแต่ ๑๐-๓๐ คน) จํานวน ๑ แห่ง คือโรงนํ้าด่ืมกรีน 
 6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกับธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม การบริการ การค้าขาย ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มธุรกิจโรงแรม 
 2. กลุ่มเรือหางยาว 
 3. กลุ่มบริการร่มชายหาด 
  4. กลุ่มหมอนวดชายหาด 
  5. กลุ่มเรือเจ็ทสกี 
  6. กลุ่มเรือเร็ว 
  7. กลุ่มรถแท็กซี่ รถตุ๊ก ตุ๊ก 
  8. กลุ่มแผงลอย 
 
 
 
 



 
การพาณิชย์ จํานวน (แห่ง)

1. ธนาคาร 9 
2. สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 87
3. บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด 36
4. โรงแรม/รสีอร์ท/เกสเฮาส์/บ้านเช่า 632
5. คลินิก 9 
6. สถานีบริการนํ้ามัน 1 
7. ตลาดสด 1 
8. สถานทีจ่ําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 385
9. สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 624
10. ร้านขายยา 47

 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
  มีวัดในทางพุทธศาสนา จํานวน 4 แห่ง คือ 
 1. วัดกิตติสังฆาราม 
 
   
 
    
 
 
 
  2. วัดสุวรรณคีรีเขต 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
   3. สํานักสงฆ์ยวนผึ้ง 
 
 
 
 
 
 
  4. สํานักสงฆ์พระธาตุพนม 
   
 
 
   
   
 
 
  7.2 ประเพณีและงานประจําปี 
  ประเพณีถือศีลกินผัก : เป็นการถือศีลชําระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเน้ือสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา 
๙ วัน เริ่มต้ังแต่ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 
เป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันน้ี จะมี
พิธีกรรมต่างๆ เช่น  พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลน้ีนับเป็นงาน
ที่ได้รับความสนใจ และเลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหน่ึง 
  ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) : ตรงกับแรม 8 ค่ํา เดือน 10 และแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัดจะ
กําหนดเพียง 1 วัน แตกต่างออกไป ทั้งน้ี ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเช่ือว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี และ
วิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนําของคาวหวาน มาทําบุญและให้ทานกันที่วัด สําหรับขนมที่ 
สําคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม 
  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 นํ้า 
 - แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 1. หนอง/บึง  จํานวน  1  แห่ง 
 - แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 
 1. อ่างเก็บนํ้า  จํานวน  1  แห่ง 
  2. บ่อนํ้าต้ืน  จํานวน  1  แห่ง   
  3. ฝายกักนํ้า  จํานวน  1  แห่ง 



  ระบบนํ้า Reuse จากสถานีปรับปรุงคุณภาพนํ้า จํานวน 1 แห่ง 
 8.2 ป่าไม้ 
  มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าเทือกเขานาคเกิด) ปัจจุบันมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ 
 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
 1) ปริมาณขยะ 62 ตัน/วัน 18,293 ตัน/ปี 
 2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 7 คัน  แยกเป็น 
 1. รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 2 คัน 
 2. รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย  จํานวน 1 คัน 
 3. รถบรรทุกแบบหางเหย่ียว  จํานวน 1 คัน 
  4. รถบรรทุกเทท้าย   จํานวน 3 คัน 
  ขยะที่กําจัดได้ จํานวน 43 ตัน/วัน กําจัดขยะโดยวิธีเผาและฝังกลบของเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะ แยกเป็น  
  - ปี 2557 จํานวน 7,853,991.20 บาท  
- ปี 2558 จํานวน 8,077,347.20 บาท 
- ปี 2559 จํานวน 9,123,904.40 บาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สถานะทางการคลัง 
  สถิติรายรับจริงของเทศบาลตําบลกะรน 
  ปีงบประมาณ 2557-2559 
 

หมวดรายรับ 2557 2558 2559
1) หมวดภาษีอากร 78,373,378.45 92,624,051.91 100,326,789.20
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,758,352.91 9,529,141.27 7,483,974.45
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 9,515,695.07 7,840,173.92 11,566,675.27
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,724,396.00 1,888,255.85 14,108,444.16
5) หมวดภาษีจัดสรร 103,936,891.29 93,774,806.08 89,276,158.82
6) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,225,626.00 19,002,698.00 17,454,589.00
7) หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 5,660,886.82 10,009,652.00 5,447,247.00

รวมรายรับท้ังสิ้น 227,195,226.54 233,486,761.27 245,663,877.90
 
  
สถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลตําบลกะรน 
  ปีงบประมาณ 2557-2559 

หมวดรายจ่าย 2557 2558 2559
1) รายจ่ายจําแนกตามด้านการดําเนินงาน 
 1. ด้านบริหารงานท่ัวไป 40,497,883.41 43,754,554.23 33,416,448.44

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 93,527,482.59 115,846,702.06 135,983,159.76
3. ด้านเศรษฐกิจ 4,654,908.18 2,870,350.26 3,220,753.46
4. ด้านการดําเนินงานอ่ืน ๆ  4,310,073.95 9,454,614.33 11,028,678.01

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 142,990,348.13 171,926,220.88 183,649,039.67
2) รายจ่ายจําแนกตามงบรายจ่าย  

งบกลาง 4,310,073.95 5,082,934.33 11,028,678.01
  1. งบบุคลากร 44,432,790.12 46,595,468.61 48,404,849.65
 2. งบดําเนินการ 50,043,019.61 39,696,826.38 45,396,034.28

3. งบลงทุน 35,237,212.45 26,048,755.46 77,245,477.73
4. งบเงินอุดหนุน 2,206,330.00 1,370,500.00 1,574,000.00
5. งบรายจ่ายอ่ืน 6,760,922.00 32,144.00 -

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น 142,990,348.13 171,926,220.88 183,649,039.67
 
ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง 

 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 

 
  1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 
  1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เทศบาลตําบลกะรน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลในช่วงปีที่ผ่านมา (พ.ศ.
2557-2560) โดยได้ทบทวนยุทธศาสตร์และกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden 
Village) เป็นที่น่าอยู่ของประชาชนและน่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง” มีเป้าประสงค์รวม คือ 
 1) พัฒนา ปรับปรุง รักษาทางบก ทางน้ําและสาธารณูปการ 
 2) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 3) ส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ 
 4) กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
 5) สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 7) พัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหาร 
 8) ให้การป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
 9) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  มี 2 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
    1) ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  มี 3 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2) จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   3) บําบัดและจัดการขยะ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 มี 3 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
   1) พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    2) ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและประชาชน 
    3) ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  มี 1 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
   1) พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นที่การควบคุมการป้องกันและการให้ความรู้ 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  มี 4 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
  1) พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน 
   2) พัฒนาบุคลากร 
    3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4) พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 มี 2 กลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่ 
  1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของประชาชน 
    2) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
  โดยในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ให้ความสําคัญกับการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สภาพแวดล้อมของเมือง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็น
การวางรากฐานของการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างงานสร้างอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ มาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวการบูรณาการดําเนินการร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายเพ่ือสร้างชุมชน
ที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน จากการพัฒนาที่ผ่านมา เทศบาลตําบลกะรนได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นแต่ละด้านดังน้ี 
 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นการช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว สํารวจ
ออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความสะดวกพอเพียง ปลอดภัยได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองในอนาคตให้เป็นไปอย่างย่ังยืน วางผังเมืองเฉพาะภายใต้แนวคิด “เมืองในสวน (Garden  Village)” 
เพ่ือให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามใน
พ้ืนที่สาธารณะ อาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการต่างๆ 
ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 8 18,725,840 8.47
2558 9 26,246,500 11.88
2559 28 127,506,500 57.71
2560 7 48,450,000 21.93
รวม 52 220,928,840 100



 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเก้ือหนุนในการดํารงชีวิต รักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน พัฒนาและดูแล
รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึง เฝ้าระวัง รักษา บําบัด ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดีตลอดไป 
 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 6 43,976,000 47.31
2558 5 36,550,000 39.32
2559 8 12,300,000 13.23
2560 3 110,000 0.11
รวม 22 92,936,000 100

 
 การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ให้การสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆารามให้มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมความพร้อมรองรับการกระจายอํานาจด้านการศึกษาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้การบริการด้านการศึกษาของบุตร
หลานภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนพัฒนา
สุขภาพอนามัยโดยการออกกําลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองออกกําลังกาย
ให้กับชุมชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง ดําเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและจัดการศึกษาต้ังแต่การเตรียมความ
พร้อมระดับปฐมวัยต่อเน่ืองไปจนถึงการเรียนรู้ได้อย่างตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และดํารงความเป็นไทย 
พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและทุกระดับให้มีมาตรฐานตลอดจนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา อีกทั้งการส่งเสริมให้มีการรักการออกกําลังกาย จัดให้มีสถานที่
ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพ่ือสร้างเสริม
พัฒนาการทางสติปัญญาแก่เด็ก  นอกจากน้ันได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นการสร้างรากฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวางรากฐานต้ังแต่
เด็ก และเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เพ่ือส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  



  ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 33 6,210,000 17.43
2558 29 8,146,200 22.87
2559 28 9,321,000 26.17
2560 32 11,937,300 33.51
รวม 125 35,614,500 100

 
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้จัดทําโครงการต่างๆ ต้ังแต่การป้องกันการเกิดโรค 
จนถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งการให้ความรู้ในการดูแลรักษาตนเองของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ 
 ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านสาธารณสุข 
 

ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 10 1,330,000 32.71
2558 10 1,355,000 33.33
2559 5 1,095,000 26.93
2560 4 285,000 7.01
รวม 29 4,065,000 100

 
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  ได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานของเทศบาล ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและดําเนินไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาบุคลากร ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนรวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนของ
ตนเองการเสริมสร้างความเป็นท้องถิ่นมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเน่ือง 
 
  



  ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านการเมืองการบริหาร 
ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 26 20,200,000 20.02
2558 62 25,584,200 25.35
2559 80 33,649,700 33.34
2560 88 21,465,000 21.27
รวม 256 100,898,900 100

 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ได้ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเทศบาล เพ่ือให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหน้ีสินในระดับรากหญ้า ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย
เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน นอกจากน้ันได้ส่งเสริมความเข้มแข็งพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ส่งเสริมบทบาทของชุมชน กลุ่มอาชีพและสถาน
ประกอบการต่างๆ ให้สํานึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างย่ังยืน 
 

  ตารางแสดงจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ปี พ.ศ. โครงการ งบประมาณ (บาท) สัดส่วนร้อยละ
2557 5 2,440,000 30.27
2558 6 2,740,000 34.00
2559 13 1,420,000 17.61
2560 7 1,460,000 18.11
รวม 31 8,060,000 100

 
 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะรน ประจําปีงบประมาณ 2557 มีโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) จํานวน 104 โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการได้ 88 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 84.61 ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
  ผลการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2557 มีโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี จํานวน 104 โครงการ สามารถต้ังงบประมาณดําเนินการได้ จํานวน 88 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.61 
ของโครงการตามแผนพัฒนา โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของ
โครงการที่ต้ังงบประมาณ อยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน) จํานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 5.61 ของโครงการที่ต้ังงบประมาณ ไม่ได้ดําเนินการ (ยกเลิก) จํานวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.77 
ของโครงการที่ต้ังงบประมาณจ่ายจริง 92,881,840 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน 



อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) เน่ืองจาก
เทศบาลตําบลกะรน ไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2557 และได้รับอนุมัติให้
กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันไว้เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 ส่วนโครงการที่ยกเลิกมีสาเหตุมาจากไม่มี
ความพร้อมในการดําเนินการรายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 18,725,840 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ใช้งบประมาณ 6,060,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36 มีโครงการที่ยกเลิก 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 62.50  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 43,976,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ใช้งบประมาณ 518,746 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 มีโครงการที่ยกเลิก 4 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 66.67  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ 6,210,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ 
จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.87 ใช้งบประมาณ 5,524,200.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.95 มี
โครงการที่ยกเลิก 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.12  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,330,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 5 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ใช้งบประมาณ 509,976 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.34 มีโครงการที่ยกเลิก 5 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 20,200,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 9 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.61 ใช้งบประมาณ 751,467 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.72 มีโครงการที่กันเงินกรณีก่อ
หน้ีไม่ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.84 มีโครงการที่ยกเลิก 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.53 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,440,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 4 
 



โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ใช้งบประมาณ 1,533,846 บาท  คิดเป็นร้อยละ 62.86 มีโครงการที่ยกเลิก 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่ต้ังไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 18,725,840.00 6,060,000.00 32.36

2) ด้านสิ่งแวดล้อม 43,976,000.00 12,746.00 0.02

3) ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6,210,000.00 5,524,200.78 88.95

4) ด้านสาธารณสุข 1,330,000.00 509,976.00 38.34

5) ด้านการเมืองการบริหาร 20,200,000.00 751,647.40 3.72

6) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2,440,000.00 1,530,846.00 62.74

รวม 92,881,840.00 14,389,236.18 15.49
 
  จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะรน ประจําปีงบประมาณ 2558 มีโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จํานวน 142 โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการได้ 121 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 85.21 ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
  ผลการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2558 มีโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี จํานวน 142 โครงการ สามารถต้ังงบประมาณดําเนินการได้ จํานวน 121 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
85.21 ของโครงการตามแผนพัฒนา โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 84 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.42 ของ
โครงการท่ีต้ังงบประมาณ อยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน) จํานวน 11 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 ของโครงการที่ต้ังงบประมาณ ไม่ได้ดําเนินการ (โอนลดงบประมาณ) จํานวน 26 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 21.48 ของโครงการที่ต้ังงบประมาณจ่ายจริง 100,585,900 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินสะสม สําหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ี
ผูกพัน) เน่ืองจากเทศบาลตําบลกะรน ไม่สามารถดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2558 
และได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันไว้เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ส่วนโครงการท่ียกเลิกมี
สาเหตุมาจากไม่มีความพร้อมในการดําเนินการรายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 26,246,500 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใช้งบประมาณ 9,115,840 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.73 มีโครงการกันเงินกรณีก่อหน้ีไม่
ผูกพัน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีโครงการท่ียกเลิก (โอนลดงบประมาณ) 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
44.44  
 



  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 36,550,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ใช้งบประมาณ 43,499 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 มีโครงการกันเงินกรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน 
3 โครงการ  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 8,146,200 บาท มีการดําเนินงานโครงการ 
จํานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 ใช้งบประมาณ 4,946,640.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.72 มี
โครงการที่ยกเลิก (โอนลดงบประมาณ) 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.40 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,355,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ใช้งบประมาณ 189,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 มีโครงการที่ยกเลิก (โอนลด
งบประมาณ) 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 62 โครงการ งบประมาณ 25,584,200 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 48 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.42 ใช้งบประมาณ 5,664,919.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.17 มีโครงการที่กันเงิน
กรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.45 มีโครงการที่ยกเลิก 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
16.12  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 2,740,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ใช้งบประมาณ 263,771.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 มีโครงการที่ยกเลิก 
(โอนลดงบประมาณ) 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณที่ต้ังไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26,246,500 9,115,840.00 34.73
2) ด้านสิ่งแวดล้อม 36,550,000 43,499 0.11
3) ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 8,146,200 4,946,640.12 60.72
4) ด้านสาธารณสุข 1,355,000 189,700.00 14.00
5) ด้านการเมืองการบริหาร 25,548,200 5,664,919.85 22.17
6) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2,740,000 263,771.50 9.62

รวม 100,585,900 20,224,370.47 20.10
  
  จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกะรน ประจําปีงบประมาณ 2559 มีโครงการตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  จํานวน 172 โครงการ ต้ังงบประมาณดําเนินการได้ 162 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 94.19 ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
  ผลการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี จํานวน 172 โครงการ สามารถต้ังงบประมาณดําเนินการได้ จํานวน 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
94.19 ของโครงการตามแผนพัฒนา โดยดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.26 ของ
โครงการที่ต้ังงบประมาณ อยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน) จํานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 5.56 ของโครงการที่ต้ังงบประมาณ ไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของ
โครงการท่ีต้ังงบประมาณจ่ายจริง 186,442,800 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินสะสม 
สําหรับโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ (กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน) เน่ืองจากเทศบาลตําบลกะรน ไม่สามารถ
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2559 และได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพันไว้เพ่ือ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 ส่วนโครงการที่ยกเลิกมีสาเหตุมาจากไม่มีความพร้อมในการดําเนินการ
รายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 28 โครงการ งบประมาณ 127,506,500 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.72 ใช้งบประมาณ 4,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.39 มีโครงการกันเงินกรณี
ก่อหน้ีไม่ผูกพัน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีโครงการที่ยกเลิก (ไม่ได้ดําเนินการ) 18 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 64.29  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 12,300,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 3 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 37.50 ใช้งบประมาณ 506,497 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.12 มีโครงการกันเงินกรณีก่อหน้ีไม่



ผูกพัน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีโครงการที่ยกเลิก (ไม่ได้ดําเนินการ) 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
12.50 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการท่ี
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 28 โครงการ งบประมาณ 9,321,600 บาท มีการดําเนินงานโครงการ 
จํานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 ใช้งบประมาณ 6,526,109.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.01 มี
โครงการที่ยกเลิก (ไม่ได้ดําเนินการ) 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.58 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีโครงการท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๙๕,๐๐๐ บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน ๑ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ใช้งบประมาณ ๔๖,๔๖๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ มีโครงการที่ยกเลิก 
(ไม่ได้ดําเนินการ) ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จํานวน 80 โครงการ งบประมาณ 33,649,700 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 54 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.50 ใช้งบประมาณ 2,018,764.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 มีโครงการที่กันเงิน
กรณีก่อหน้ีไม่ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.50 มีโครงการที่ยกเลิก (ไม่ได้ดําเนินการ) 16 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  การใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,420,000 บาท มีการดําเนินงานโครงการ จํานวน 8 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54 ใช้งบประมาณ 684,429.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.20 มีโครงการท่ียกเลิก 
(ไม่ได้ดําเนินการ) 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.47 
 ตารางแสดงผลการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณทีต้ั่งไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละ
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 127,506,500.00 4,100,000.00 3.22
2) ด้านสิ่งแวดล้อม 12,300,000 506,497.00 4.12
3) ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 9,321,600 6,526,109.45 70.01
4) ด้านสาธารณสุข 1,095,000 46,464.00 4.25
5) ด้านการเมืองการบริหาร 33,649,700 2,018,764.45 6.00
6) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 1,420,000 684,429.88 48.20

รวม 185,292,800 13,882,264.78 7.50
 



  2. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สําคัญ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ช่วยให้ประชาชนมีถนนใช้สําหรับการสัญจรไปมา
สะดวกข้ึน แก้ไขปัญหาถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ีได้ก่อสร้างคู
ระบายน้ําสําหรับการระบายนํ้าแก้แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบนพ้ืนผิวจราจร  
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนได้รับความรู้และมีจิตสํานึกเก่ียวกับประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลเสียจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย เกิดความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบล
กะรน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยให้การวางแผนการศึกษามีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น นักเรียนได้นําเสนอผลงานทางวิชาการจากการประกวดกิจกรรมทางวิชาการและจัด
นิทรรศการ สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับนักเรียนและสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณ์สําหรับออกกําลังกาย ทําให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เทศบาลจัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ในเชิง
รุก ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ช่วยให้มีเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
สําหรับบริการประชาชน ทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมอาชีพตามที่ประชาชนสนใจ ทํา
ให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
  1.การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กําหนด การบริหาร
การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงบประมาณที่กําหนด เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการ
ดําเนินงานและเกิดการพัฒนาตามแนวทางที่กําหนด  
 2.มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กําหนดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายรายจ่าย
ประจําปี จะทําให้การจ่ายจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการ
ดําเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแผน 
 
 



  3.มีการดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปี โดยไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันใน
ปีงบประมาณ ต้องกันเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการในปีถัดไป 
  4.ขาดการบูรณาการดําเนินการโครงการในแต่ละหน่วยงาน จึงควรใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร การเช่ือมโยงกระบวนการทํางานเพ่ือให้เกิดความประหยัดเวลาและ
ประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ รวมทั้งหาแหล่งรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”  
  ยุทธศาสตร์ (Strategies)  
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3) ยุทธศาสตร์์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
        2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
        3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
   4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
         5) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
        6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
         7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
         8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
         9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
       10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต พังงา กระบ่ี ระนอง ตรัง) 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
 



  “การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและ
ชุมชนอย่างย่ังยืน” 
  เป้าประสงค์รวม (Altimate Goal) 
  1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวและเพ่ิมมูลค่า
ภาคเกษตร 
  2.สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
3.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างย่ังยืน 
5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 
   วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “ภูเก็ตเมืองนานาชาติ ต้นแบบจังหวัดที่พัฒนาแล้วของประเทศไทย” 
  พันธกิจ (Mission)  
  1.เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเท่ียวระดับสากล เร่งส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก กําหนดทิศทางการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่ความร่วมมือระดับโลก 
สนับสนุนการท่องเที่ยวภูเก็ตควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วน
ร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต ส่งเสริมความม่ันคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุขและปลอดภัย  
  3.บริหารจัดการเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รองรับการเป็นศูนย์กลางและการเติบโตสู่เมืองดิจิตอล เมืองสุขภาพ 
เมืองการศึกษาและเมืองนานาชาติ  
  4.ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน ให้มีความพร้อม
ต่อการจัดบริการที่เป็นสากลและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต 
  เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาจังหวัด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการบรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงกําหนดเป้าประสงค์รวมตามแผนยุทธศาสตร์ไว้ ดังน้ี 



1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมั่นคง มีศักยภาพเอ้ือต่อการลงทุน และมีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม ทําให้จังหวัดมีความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เติบโตสู่เมืองที่พัฒนาแล้ว เป็น
เมืองท่องเที่ยวนานาชาติของประเทศ 
  2.ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและสังคมได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ 
  3.จังหวัดได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นทั้งด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง ชุมชน มีศักยภาพ
ในการพ่ึงตนเองสูง 
  4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
  1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 
  2.การอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและย่ังยืน 
  3.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล 
(Smart City) 
  4.การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมแห่งคุณภาพชีวิตย่ังยืน   
  5.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 
  กลยุทธ์  
1.พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสู่เมืองการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การบริการในระดับประเทศและ
นานาชาติ อย่างสมคุณค่านานาชาติของประเทศ 
  3.สร้างเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัด ที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้และเพ่ือ
ความมั่นคงทางอาหารของพ้ืนที่ 
  4.ปรับระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่การเป็นเกาะที่เป็นมิตรกับส่ง
แวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความย่ังยืนเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดใน
การเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การบริการในระดับประเทศและนานาชาติ 
 5.จัดระเบียบเมืองจากปัญหาบุกรุก ทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกประเทศ 
จังหวัดและชุมชน 
 6.พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เช่ือมโยงทั้งการเดินทางทางอากาศ ทาง
บก ทางราง ทางน้ํา 
 7.พัฒนาสู่เมืองดิจิตอล เมืองแห่งทันสมัย 
 8.สร้างเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองปลอดภัย อุ่นใจ และเช่ือมั่นได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 



 9.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก ที่สามารถพ่ึงตนเองได้เน้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.เตรียมพร้อมสังคมรองรับความเปลี่ยนแปลง เช่ือมโยงอาเซียนและประชาคมโลก 
 11.ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดและท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวสูงมีระบบ
บริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยของการจัดการและคุณภาพของข้าราชการและพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจพิเศษ 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต สามารถจัดระบบบริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือนําภูเก็ตไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
  พันธกิจ (Mission) 
 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนด้านการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การฝึก
อาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาคนตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
 3.สนับสนุนการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 5.ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุลทางชีวภาพ
ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
 6.สนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7.พัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 8.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันภาครัฐร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
  เป้าประสงค์ (Goal) 
 1.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2.ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3.ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน ซึ่งรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและทรัพยากร
ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 5.ประชาชนในจังหวัดและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 6.เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการรักษาศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต 
 



 7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง คุ้มค่า มีความโปร่งใส ด้วยความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น 
 8.เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลกะรน 
  “พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden Village) เป็นที่น่าอยู่ของประชาชน และน่าพักผ่อนของ
นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปการเพียงพอ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 - ร้อยละของเส้นทางในการคมนาคมบนเส้นทางสายหลักและสายรอง ซอย ได้รับการดูแลบํารุงรักษา 
 - มีการให้บริการสาธารณะ ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา และระบบพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชนครบ 5 ชุมชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 

- จํานวนถนนท่ีก่อสร้างและซ่อมแซม
- จํานวนถนนพร้อมคูระบายน้ําท่ีก่อสร้าง 
- จํานวนถนนท่ีขยายผิวจราจร 

1.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - จํานวนการติดต้ังและขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
- จํานวนติดต้ัง,ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน,สัญญาไฟจราจร 

 
 



  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ประชาชนมีความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะ การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล การบําบัดนํ้าเสีย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. จัดระบบบําบัดน้ําเสีย - น้ําเสียท่ีบําบัดแล้ว มีค่า BOD ไม่เกินมาตรฐานท่ีกําหนด 
3. บําบัดและจัดการขยะ - จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนกําจัดขยะ

 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  เป้าประสงค์  ประชาชนได้รับการส่งเสริมทางด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  - ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ 
 - จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการในพ้ืนที่เขตเทศบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาการศึกษาและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ - ร้อยละ 100 ของเด็กเล็กท่ีได้รับการส่งเสริมอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน

  สําหรับเด็ก 
- จํานวนคร้ังท่ีได้รับการสนับสนุน/อุดหนุนและส่งเสริมการศึกษาเด็กปฐมวัย 
- จํานวนคร้ังในการสนับสนุนในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา 
- จํานวนคร้ังในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชน
    และประชาชน 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านกีฬา 

3. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 - ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของเทศบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยทุธ ์
1. พัฒนาระบบสาธารณสุขโดยเน้นท่ีการควบคุม 
    การป้องกันและการให้ความรู ้

- จํานวนครั้งท่ีมกีารสง่เสรมิความรู้และใหบ้ริการสาธารณสุข 
- จํานวนครั้งท่ีมกีารควบคมุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 



 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองการบริหาร 
  เป้าประสงค์  ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 - ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานของเทศบาล 
 - จํานวนการมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมระหว่างเทศบาลและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน  
    เพ่ือบริการประชาชน 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล

2. พัฒนาบุคลากร - ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมความรู้ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดสําหรับพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงาน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
    กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
  พัฒนาท้องถ่ิน 
- จํานวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่ีได้รับสวัสดิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 

4. พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จํานวนคร้ังท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและระงับอุบัติภัย
- จํานวนคร้ังท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยแก่ประชาชน 

 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 - ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนารายได้ของ 
    ประชาชน  

- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- จํานวนคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 

2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน - จํานวนคร้ังท่ีกลุ่มคณะกรรมพัฒนาสตรีได้รับการอบรมและส่งเสริมการพัฒนา
  ศักยภาพ 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือฝึกอบรมอาชีพ 

 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
  เทศบาลตําบลกะรนให้ความสําคัญต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาด้านการศึกษาอันเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้
มีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจฐานราก สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความ



เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล 
รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
พัฒนาเทศบาลตําบลกะรน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองการบริหาร 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.8 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคใต ้ฝั่งอันดามัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดภูเก็ต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจงัหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัย ทันสมัย และสังคม
ดิจิตอล (Smart City)  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่สมดุลและยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุน
มนุษย์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
การสร้างคนคุณภาพ สังคม
นานาชาติ สังคมและคุณภาพ
ชีวิตยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุน
มนุษย์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
การสร้างคนคุณภาพ สังคม
นานาชาติ สังคมและคุณภาพ
ชีวิตยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคใต ้ฝั่งอันดามัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัดภูเก็ต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.ในเขตจงัหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
ยุทธศาสตรท์ี่ 9 
การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุน
มนุษย์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล 
(Smart City) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนการ
บริหารจังหวัดรองรับจังหวัด
พัฒนาแล้ว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7
ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1
การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและ
ศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดทําข้อมูล การ
วิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลตําบลกะรนได้มีแนวทางการบูรณาการ
ในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ (Area based) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อน
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยง มีเอกภาพและประสิทธิภาพและให้กิจกรรม
โครงการที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ได้มีความเช่ือมโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ตารางสรุปปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหาความต้องการ พ้ืนท่ีประสบปัญหา แนวทางแก้ไข

ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน - การจราจรติดขัด ถนนทางหลวงไม่

สามารถรองรับปริมาณรถและ
การจราจรบนท้องถนนได้ 

- ทุกชุมชน - จัดระเบียบการจราจร

- ท่ีจอดรถในแหล่งท่องเที่ยวไม่
เพียงพอ 

- ทุกชุมชน - จัดระเบียบการจอดรถ

- ระบบการระบายน้ํา คูระบายน้ํา 
คลอง ไม่สามรถระบายน้ําได้ทันในช่วง
ฝนตกหนัก ทําให้น้ําท่วมขัง 

- ทุกชุมชน - ปรับปรุง ขุดลอกในการ
ระบายน้ํา  

1.2 การประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี การจับจองพ้ืนท่ีชายหาด ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญในการบริการร่ม เตียง 
การนวดแผนไทย การขายของและ
การให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมทางนํ้า 

- ผู้ประกอบการทุก
ชุมชน 

- การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี
ชายหาดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญ 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
และการกําจัดขยะมูลฝอย 

- การจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้าง - ทุกชุมชน - ปรับปรุงการจัดเก็บขยะ
ให้มีประสิทธิภาพ 
- รณรงค์การคัดแยกขยะ 

3. ด้านความม่ันคง 
3.1 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- การกระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 

- ทุกชุมชน - ติดต้ังกล้อง CCTV ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

3.2 ปัญหาอุบัติเหตุจราจร - เกิดอุบัติเหตุการจราจรท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศและนักท่องเท่ียว 
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

- ทุกชุมชน - ติดต้ังเคร่ืองหมาย
จราจร สัญญาณไฟ 
- ปรับปรุงผิวจราจรท่ี
ชํารุด 
- บังคับใช้กฎหมาย 

 
 



3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  การประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
          การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาล รวมท้ังการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตําบลกะรน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น
ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับการใช้ประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง (S–Strength) จุดอ่อน (W–Weakness) 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O- Opportunity) และอุปสรรค (Threat–T) เป็นเคร่ืองมือ 
   จุดแข็ง (Strength) 
S1 มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นที่ดึงดูดใจและเป็น
เป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
S2 เป็นที่ต้ังของธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับสูง 
  S3 เป็นภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมท่ีจะเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว 
  S4 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในทุกด้าน สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ 
  S5 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 
S6 มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
  S7 การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 
จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ปัญหาการจราจรติดขัด และความไม่เป็นระเบียบในการจัดการคมนาคม รวมทั้งขาดระบบขนส่งสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
W2 ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ 
ปัญหาน้ําเน่าเสีย ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมอันจะเป็นสาเหตุการทําลายภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  
W3 ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีขยะสะสมรอการบริหารจัดการเป็นจํานวนมาก ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการกําจัดขยะอย่างเป็นระบบ  
W4 บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 
W5 การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการร่วมกันน้อย 
W6 สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 
 
  โอกาส (Opportunity) 



O1 รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสําคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
O2 ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความต่อเน่ือง 
O3 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้สนับสนุนการดําเนินโครงการต่าง ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง 
O4 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอก 
O5 การเมืองท้องถิ่นมีเสถียรภาพ 
O6 วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  อุปสรรค (Threat) 
T1 การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรแฝงส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการใน
การบริการสาธารณะสูงขึ้น 
T2 แรงงานต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในท้องถิ่น ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงวิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น 
T3 มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
T4 การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของเทศบาลที่จะดําเนินการได้มีโอกาสได้รับ
การสนับสนุนค่อนข้างน้อย 
T5 ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
T6 มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ (สึนามิ) อุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยแล้ง 
  T7 ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
  T8 ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3  ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ด้านความ

มั่นคง 
2. ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน

3. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

4. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

5. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 1. การเสริมสร้าง
 และพัฒนา
ศักยภาพทุน 

มนุษย์ 

2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ําใน

สังคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิติกส์

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่

เศรษฐกิจ

10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ

การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดอันดามัน 

1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดภูเก็ต 

1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
บนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลาง

การพัฒนาระดับโลก 

2.การอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดลและยั่งยืน

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย 

ทันสมัย สังคมดิจิตอล Smart city)

4. การสร้างคนคุณภาพ สังคม
นานาชาติ สังคมแห่งคุณภาพชีวิต

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของอปท.ในเขตจังหวัด 

5.การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนการบริหาร
จังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตําบลกะรน 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร 
การเมือง การปกครอง 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้านการศึกษา

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

5.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน

8.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 

การบริหาร

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

แบบ ยท.01 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

เป้าประสงค ์ 1.พัฒนา ปรับปรุง 
รักษาทางบกทาง
น้ําและ
สาธารณูปการ 
 

2.ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
 
 

3.ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ 
 

4.กําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

5.สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

6.ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
 

7.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้าน
การเมือง 
การบริหาร 

8.ให้การป้องกัน
ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่
ประชาชน 

9.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
1.2 พัฒนา
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
2.3 บําบัดและจัดการขยะ  
 

6.1 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการพัฒนา
รายได้แก่ประชาชน 
6.2 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน 
 

5.1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 
5.2 พัฒนาบุคลากร 
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.4 พัฒนาระบบงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

3.1 พัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรม
นันทนาการแก่เยาวชนและ
ประชาชน 
3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

4.1 พัฒนาระบบ
สาธารณสุขโดย
เน้นที่การควบคุม
การป้องกันและให้
ความรู้ 
 

แผนงาน งานเคหะชุมชน 
 

อุตสาหกรรม
และการโยธา

การศึกษา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

การศึกษา
 

สาธารณสุข 
 

การรักษาความ
สงบภายใน

สังคมสงเคราะห์
 

งานบริหารทั่วไป
 

งบกลาง 
 

ผลผลิต
โครงการ จํานวน 1  โครงการ 

 

จํานวน 0  โครงการ 
 

จํานวน 14  โครงการ 
 

จํานวน 22  โครงการ 
 

จํานวน 6  โครงการ 
 

จํานวน 14  โครงการ 
 

จํานวน 7  โครงการ 
 

จํานวน 8  โครงการ 
 

จํานวน 0  โครงการ 
 



 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

พัฒนาให้เป็นเมืองในสวน (Garden Village) 
เป็นที่น่าอย่ของประชาชน และน่าพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

แบบ ยท.02 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา วัฒนธรรม

และนันทนาการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

วิสัยทัศน ์

1.พัฒนา ปรับปรุง 
รักษาทางบกทางน้ํา
และสาธารณูปการ

2.ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

3.ส่งเสริม
การศึกษาและ
นันทนาการ

4.กําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

6.ส่งเสริม
สุขภาพ

อนามัยของ
ประชาชน

5.สนับสนุน
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

7.พัฒนา
ประสิทธิภาพ

ทางด้านการเมือง
การบริหาร

8.ให้การป้องกัน
ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่

ประชาชน 

9.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย
1.การคมนาคมมีความ

สะดวกรวดเร็ว 
สาธารณูปการเพียงพอ 

2.
สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษ 

3.ประชาชนมี
อาชีพมีรายได้

เพียงพอ 

4.ประชาชน
ได้รับการศึกษา

เพิ่มขึ้น 

5.ประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ได้รับการอนุรักษ์ 

6.ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

7.ประสิทธิภาพ
ในการ

บริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น

8.ประชาชนมี
ความลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

9.ประชาชนมีความ
หวงแหนใน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม



 
 

 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง 
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
1.2 พัฒนาปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 จัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
2.3 บําบัดและจัดการขยะ  

3.1 พัฒนาการศึกษาและ
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 ส่งเสริมการกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการแก่
เยาวชนและประชาชน 
3.3 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.1 พัฒนาระบบ
สาธารณสุขโดยเน้นที่
การควบคุมการป้องกัน
และให้ความรู้ 

5.1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 
5.2 พัฒนาบุคลากร 
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
5.4 พัฒนาระบบงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

6.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการพัฒนารายได้แก่
ประชาชน 
6.2 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน 

แผนงาน - เคหะและชุมชน 
- การศึกษา 
- อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

- เคหะและชุมชน
- สาธารณสุข 

- การศึกษา
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- สาธารณสุข - บริหารงานทั่วไป
- การรักษาความสงบภายใน 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 
- งบกลาง 

- บริหารงานทั่วไป 
-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
- สังคมสงเคราะห์ 



 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และเสริมสร้างการ
เป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัย ทันสมัย 
สังคมดิจิตอล 
(Smart City) 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนา 
ปรับปรุง 
รักษาทางบก 
ทางน้ําและ
สาธารณูปการ
  

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
สาธารณูปการ
เพียงพอ 
 
 
 
 

100% 100% 100% 100% - จํานวนปริมาณ
เส้นทางคมนาคม
ที่เพิ่มขึ้น 
- จํานวนปริมาณ
ถนน ทางเท้า คู
ระบายน้ํา ฯลฯ 
ได้รับการ
บํารุงรักษา 
- ปริมาณระบบ
สาธารณุปโภค  
ที่เพิ่มขึ้น 
- ระบบความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
พัฒนาระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง 

 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
เส้นทาง
คมนาคม 

ปรับปรุง
ระบบ
ไฟฟ้าแสง
สว่าง 

กองช่าง
 

 

กองช่าง 

- 

 

แบบ ยท.03 



 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การอนุรักษ์ พัฒนา
และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล
และยั่งยืน   

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กําจัดขยะมูล
ฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย 
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
ประชาชนมีความหวง
แหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
การดูแลระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม 
การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลและการ
ส่งเสริมการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
บํารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

โครงการ
ดูแลรักษา
ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

กองสาธารณสุข 
กองช่าง 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสร้างคน
คุณภาพ สังคม
นานาชาติ สังคม
และคุณภาพชีวิต
ยั่งยืน  

การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส่งเสริม
การศึกษา 
และ
นันทนาการ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
และกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

ประชาชนได้รับ
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ
อย่างทั่วถึง 
เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมด้านการ
กีฬาและ
กิจกรรมอื่น ๆ 

โครงการ 
ส่งเสริม 
สนับสนุน
ด้าน
การศึกษา 
กิจกรรมกีฬา
และ
นันทนาการ 

 

กองการศึกษา
 

 

 

- 

 

สนับสนุน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประเพณี
และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งเสริม
ทํานุบํารุงศาสนา 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดํารง
รักษาไว้ซึ่ง
จริยธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้านอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
การทํานุ
บํารุงศาสนา 
 
 
 
 

กองการศึกษา  



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การสร้างคน
คุณภาพ สังคม
นานาชาติ สังคม
และคุณภาพชีวิต
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   

การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
สาธารณสุข  
ส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้านการ 
สาธารณสุขอย่าง
มีคุณภาพและ
ทั่วถึง 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยและ
การป้องกัน
โรค 

กองสาธารณสุข
 

 

 

รพ.สต.กะรน 

 



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนการ
บริหารจังหวัด
รองรับจังหวัด
พัฒนาแล้ว  

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร    

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ทางด้านการเมือง
การบริหาร 

ประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของ
เทศบาลเพิ่มขึ้น 
 

80% 80% 80% 80% ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ของ
งานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
บริการอย่างเท่า
เทียม สะดวก
และรวดเร็ว 

โครงการ
จัดหา
ครุภัณฑ์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองการศึกษา 

กองช่าง กองคลัง 
กองสาธารณสุข 

- 

80% 80%๔ 80% 80% ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากร
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

โครงการ
พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภา
พบุคลากร
ในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 

- 

80% 80% 80% 80% ร้อยละของ
กิจกรรมที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ดําเนินงาน 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ทํากิจกรรม
สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น  
 

โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของประชาชน 
ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 
 
 
 
 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองคลัง 

 

- 



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และเสริมสร้างการ
เป็นเมืองแห่งความ
ปลอดภัย ทันสมัย 
สังคมดิจิตอล 
(Smart City) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร    

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 

ให้การป้องกัน
ดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ 
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

สภ.กะรน 



ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์
เทศบาลตําบล

กะรน 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

 

ค่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจที่เข้มแขง็
บนฐานการ
ท่องเที่ยวและ 
ศูนย์กลางการ
พัฒนาระดับโลก 

การพัฒนา
ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพียงพอ 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
พัฒนารายได้
ของประชาชน 

โครงการ

ส่งเสริมและ

พัฒนาด้าน

การ

ท่องเที่ยว  

สํานัก
ปลัดเทศบาล 
กองวิชาการ 
และแผนงาน 

- 

80% 80% 80% 80% - จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน และ
กระจายรายได้ 
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพที่
ยั่งยืนและมี
รายได้ที่มั่นคง 
 
 
 
 
 

กลุ่มอาชีพมี
รายได้ที่มั่นคง 

โครงการที่

ส่งเสริม

อาชีพและ

เพิ่มรายได้

แก่

ประชาชน 

กอง
สวัสดิการสังคม 

- 

 



ส่วนที่ 4 
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
กองช่าง

2 สิ่งแวดล้อม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง 

3 การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา

4 สาธารณสุข ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5 การเมืองการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองช่าง กองคลงั 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

6 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 17 แผนงาน  
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.3 แผนงานการศึกษา 

 
2 
- 
3 

2,515,000 
- 

700,160 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2 
- 
3 

 
2,515,000 

- 
700,160 

รวม 5 3,215,160 - - - - - - 5 3,215,160 
2) ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 
- 

80,000 
- 

2 
- 

80,000 
- 

 
2 
- 

80,000 
- 

2 
- 

80,000 
- 

8 
- 

 
320,000 

- 
รวม 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 320,000 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
    และนันทนาการ 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 

 
 
9 
14 

 
3,527,000 
3,070,000 

 
9 
14 

 
3,527,000 
3,070,000 

 

 
 
9 
14 

 
3,527,000 
3,070,000 

 
9 
14 

 
3,527,000 
3,070,000 

 
36 
56 

 
 

14,108,000 
12,280,000 

รวม 23 6,597,000 23 6,597,000 23 6,597,000 23 6,597,000 92 26,388,000 
4) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
4 930,000 4 930,000 

 
4 930,000 4 930,000 16 

 
3,720,000 

รวม 4 930,000 4 930,000 4 930,000 4 930,000 16 3,720,000 

แบบ ผ. 07  



ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานการศึกษา 
5.4 แผนงานสาธารณสุข 
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5.6 แผนงานงบกลาง 
5.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
5 
14 
3 
- 
4 
3 
- 
- 

1,140,000 
6,640,000 
700,000 

- 
320,000 

5,202,000 
- 
- 

5 
12 
3 
- 
4 
3 
- 
- 

1,140,000 
2,140,000 
700,000 

- 
320,000 

5,202,000 
- 
- 

 
5 
12 
3 
- 
4 
3 
- 
- 

1,140,000 
2,140,000 
700,000 

- 
320,000 

5,202,000 
- 
- 

5 
12 
3 
- 
4 
3 
- 
- 

1,140,000 
2,140,000 
700,000 

- 
320,000 

5,202,000 
- 
- 

20 
50 
12 
- 

16 
12 
- 
- 

 
4,560,000 
13,060,000 
2,800,000 

- 
1,280,000 
20,808,000 

- 
- 

รวม 29 14,002,000 27 9,502,000 27 9,502,000 27 9,502,000 110 42,508,000 
6) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
     และนันทนาการ 
6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
3 
1 
 
4 

1,050,000 
200,000 

 
270,000 

3 
1 
 
4 

1,050,000 
200,000 

 
270,000 

 
3 
1 
 
4 

1,050,000 
200,000 

 
270,000 

3 
1 
 
4 

1,050,000 
200,000 

 
270,000 

12 
4 
 

16 

 
4,200,000 
800,000 

 
1,080,000 

รวม 8 1,520,000 8 1,520,000 8 1,520,000 8 1,520,000 32 6,080,000 
รวมทั้งสิ้น 71 26,344,160 64 18,629,000 64 18,629,000 64 18,629,000 263 82,231,160 

 
 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลกะรน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ส่วนแยกซอยปฏัก 
20 (บ้านนายไข่) 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจรไปมาของประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

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

1,155,000 - - - ความยาว
ของถนน 
คสล.ที่ได้รับ
การก่อสร้าง
ตามแบบ
มาตรฐาน 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างบล็อกท่อระบาย
น้ํา คสล.ช่วงซอยแยกจาก
ปฏัก ซอย 10) 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง บล็อกท่อระบายน้ํา กว้าง
0.80 เมตร ลึก 0.60-0.80 
เมตร ยาว 150  เมตร  

1,360,000 - - - ความยาว
ของบล็อก 
คสล. 
 
 
 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
ได้รับการแก้ไข 

กองช่าง 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการทาสีรั้ว/อาคาร
เรียน  

เพื่อความสวยงามทันสมัย ทาสีภายนอกอาคาร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,123 
ตารางเมตร 

172,780 - - - จํานวน
อาคารที่
ทาสี 

อาคารเรียนของ
โรงเรียนมีความ
สวยงามมากขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการซ่อมแซมพื้น
ทางเดินหน้าห้อง อ.3/2-
3/3 ห้องอาหาร ทางเดิน
บริเวณรอบโรงเรียน 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 346 
ตารางเมตร 

289,500 - - - จํานวนพื้นที่
ที่ซ่อมแซม 

นักเรียนมีความ
ปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นได้ 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดทําเก้าอี้ม้านั่ง
หินอ่อนแบบยาว หน้า
อาคารเรียนระดับอนุบาล 
1-2 
 
 

เพื่อให้เป็นที่พักผ่อน
สําหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

รวมพื้นที่ 74 เมตร 237,880 - - - ความยาว
ของม้านั่ง
หินอ่อน 

นักเรียน ผู้ปกครอง
มีที่นั่งผักผ่อน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่
ชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

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

ชุมชนมีระบบการ
จัดการสิง่แวดล้อมที่ดี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
2 โครงการนัดทิ้งนัดเก็บ

ขยะมูลฝอย 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักในการช่วยกัน
รักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 
 

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

ชุมชนมีความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการและจัด
นิทรรศการทางการศึกษา 

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์
ทางการศึกษา 

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

350,000
 

350,000 350,000 350,000 จํานวนครั้ง
ในการเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน 

คณะครูและ
นักเรียนได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ทางการศึกษา 

กองการศึกษา 

2 โครงการจัดทําวารสาร
และคู่มือนักเรียน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ตําบลกะรน 

 
 
 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 
 

จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน 

จํานวน 1 ครั้ง 

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

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล
จากทางโรงเรียน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

3 โครงการจ้างเหมาสอน
ภาษาต่างประเทศสําหรับ
นักเรียนสังกัดเทศบาล
ตําบลกะรน 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษจากครู
เจ้าของภาษาโดยตรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านกะตะ
โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 

400,000 400,000 400,000 400,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ในการศึกษา
ภาษาองักฤษ
ของนักเรียน 

นักเรียนมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

4 โครงการจัดกิจกรรมปิด
ภาคเรียน 

เพื่อสรุปผลการเรียน
ประจําภาคเรียนที่ 1-2
และมอบวุฒิบัตรให้กับ
นักเรียน 

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

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบข้อมูล
ของโรงเรียน 

5 โครงการสานสัมพันธ์วัน
ตอบแทนพระคุณ 

เพื่อให้นักเรียนมีความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

จํานวน 2 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

นักเรียนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวที 

6 โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน
ได้มีอาหารเสริม (นม)  
รับประทาน 

จํานวน ๒ แห่ง 1,672,000
 

1,672,000 1,672,000 1,672,000 จํานวน
หน่วยงานที่
อุดหนุน 

นักเรียนมีอาหาร
เสริม (นม) 
รับประทานและมี
สุขภาพแข็งแรง 

7 โครงการค่าจา้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู 

ตลอดปีการศึกษา 720,000 720,000 720,000 720,000 จํานวนอัตรา
ครูที่จัดจ้าง 

มีครูสอนตามจํานวน
นักเรียน 

8 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้จากแหล่งชุมชน 

นักเรียน ศพด.บ้านกะตะ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 

วัดกิตติสังฆาราม 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
นักเรียนที่
เข้าร่วม 

นักเรียนได้
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้ 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพทั้งด้านความรู้
และประสบการณ์ 

จํานวน 1 แห่ง 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน
สถานที่ที่
พัฒนา 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการแอโรบิคแดนซ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 

จํานวน 2 แห่ง 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนแห่ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 โครงการแข่งขันจักรยาน เพื่อส่งเสริมนักกีฬามี
โอกาสพัฒนาทักษะกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ มีระเบียบ
วินัย มีน้ําใจนักกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด 

จํานวน 300 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

เยาวชนและนักกีฬา
มีโอกาสพัฒนา
ทักษะสู่ความเป็น
เลิศ มีน้ําใจ ห่างไกล
ยาเพติด 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กะตะ-กะรน มินิมาราธอน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 
 

จํานวน 800 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล 
12 สิงหา มหาราชินี 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนได้มีการ
ออกกําลังกาย 

จํานวน 40 ทีม 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนทีมที่
เข้าร่วม
แข่งขัน 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

5 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬา
หรือนักกรีฑาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
ประสบการณ์ในการเล่น
กีฬา 

จํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้ง
ที่ส่งเข้าร่วม 

เยาวชนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น 

6 โครงการฝึกทักษะด้าน
กีฬาและนันทนาการ
สําหรับเด็กและเยาวชน 

เพื่อฝึกสอนทักษะกีฬา
และนันทนาการให้แก่
เยาวชนและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

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

เด็กและเยาวชนได้มี
ทักษะในเรื่องกีฬา
และใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ 

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม 

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

เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการเข้า
สังคมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

8 โครงการแข่งขันกีฬาสีของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และชอบ
ออกกําลังกาย 

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

นักเรียนได้รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย และ
ชอบออกกําลังกาย 
 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9 โครงการส่งนักเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนด้านกีฬา 

นักเรียนในสังกัดเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การแข่งขัน 

นักเรียนมีศักยภาพ
ในเรื่องกีฬาและมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดงานวันลอย
กระทง 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีไทยให้คงอยู่ 

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

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่ 

กองการศึกษา 

11 โครงการจัดงานวันขึ้น
ปีใหม่ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

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

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่ 

กองการศึกษา 

12 โครงการจัดงาน
วันสงกรานต์ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

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

ประเพณีไทยได้รับ
การอนุรักษ์ให้คงอยู่ 

กองการศึกษา 

13 โครงการจัดงาน
วันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

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

ประชาชนได้ร่วมกัน
ทํากิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองการศึกษา 

14 โครงการฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนเพื่อบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการศึกษา
ธรรมะ 

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

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ทางศาสนา
และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อลดปัญหาการติดยา
เสพติดของเยาวชนในเขต
เทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 
ของการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดใน
เขตเทศบาลลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

2 โครงการควบคุม
และป้องกันโรคเอดส์ 

เพื่อลดปัญหาและป้องกัน
โรคเอดส์ในชุมชนของ
เทศบาล 

จํานวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีและ
เรียนรู้หาประสบการณ์ 

จํานวน 1 ครั้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี 
มีความรู้และ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้นําด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความรู้แก่ผู้นําด้านสุขภาพ
ของชุมชนตําบลกะรน 

จํานวน 1 ครั้ง 520,000 520,000 520,000 520,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

ผู้นําด้านสุขภาพมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การปฏิรูปและปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการศึกษาดูงาน
ในและต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา
ประสบการณ์ของคณะ
ผู้บริหาร 

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

ผู้บริหารมีความรู้
และประสบการณ์ใน
การบริหารงาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 

เพื่อสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ระหว่าง
พนักงานด้วยกัน 

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

พนักงานมีความ
สามัคคีกันมากขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาทักษะและหา
ประสบการณ์ของผู้บริหาร
และสมาชิกสภา 

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

ผู้บริหารและสมาชิก
สภามีความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ทํางาน 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
และสัมมนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 

บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการบูรณาการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
ประชาชน 

จํานวน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 5 
ของ
ประชาชน 
ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ 

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

ช่วยป้องกันและลด
การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

เพื่อป้องกันและลดปัญหา
ไฟป่าในเขตตําบลกะรน 

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

สามารถป้องกัน
และลดปัญหาไฟป่า 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในชุมชน 

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 400,000 400,000 400,000 400,000 ระดับความ
สําเร็จของการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
และสาธารณ
ภัย 
 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือทันที่ที่เกิด
เหตุการณ์ 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
ความปลอดภัย 
บนท้องถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย 

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

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
ดับเพลิง 

เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของ
พนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครกู้ภัยทางทะเล 

เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัย
สามารถปฏิบัติงานและ
ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

อาสาสมัครกู้ภัย
สามารถปฏิบัติงาน
และช่วยเหลือผู้อืน่
อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

7 โครงการสนับสนนุ
กิจกรรม อปพร. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จํานวน 1 แห่ง 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
ความพึง
พอใจของ 
ผู้เข้ารว่ม 

บุคลากรมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝึกซ้อมแผน
อพยพประชาชนในพื้นที่ที่
มีการติดตั้งเครื่องเตือนภัย 

เพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัยและ
เข้าใจในระบบการเตือนภัย 

จํานวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับ
ความสําเร็จ
ของการ
ฝึกซ้อม 

ประชาชนได้ตระหนัก
ในเรื่องความปลอดภัย
และเข้าใจในระบบ
การเตอืนภัย 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
เทศกิจ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้
และประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

10 โครงการจัดระเบียบสังคม เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการจัด
ระเบียบสังคมให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

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

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
จิตสํานึกในการจัด
ระเบียบสังคมให้มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

11 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่
กู้ชีพ FR 

เพื่อยกระดับความรู้
ความสามารถของ
พนักงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู้
และประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัดเทศบาล 

12 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

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

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

13 โครงการจัดทําปา้ยเตือน
ภัยสึนามิ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักและป้องกันการ
เกิดภัยสึนามิ 

จํานวน 115 ป้าย 2,500,000 - - - จํานวนป้าย
ที่จัดทํา 

ประชาชนได้
ตระหนักและ
ป้องกันการเกิดภัย 
สึนามิ 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย สังคมดิจิตอล (Smart City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

14 โครงการวางทุ่นเขตว่ายน้ํา
เพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวในการเล่นน้ํา 

จํานวน 3 หาด 2,000,000 - - - จํานวนหาด
ที่ติดตั้ง 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัยในการลง
เล่นน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็น
ครูดี ครูเก่งมีคุณภาพ 

จํานวน 30 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่น  
 

เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมถึง
ผู้บริหารได้มีแนวทางและ
วิสัยทัศน์ในการจัดการ
เรียนการสอนและนําไปสู่
การพัฒนาโรงเรียนระดับ
ปฐมวัย สู่มาตรฐานสากล 
 
 
 

จํานวน 30 คน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากรจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.3 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

3 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา  

เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
จัดการวางแผนในการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

จํานวน 40 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
จัดการวางแผนใน
การเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนการบริหารจังหวัดรองรับจังหวัดพัฒนาแล้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของสตรี ส่งเสริมให้สตรีมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือมีบทบาททาง
สังคม 

สตรีในตําบลกะรน
จํานวน 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่ม
เป้าหมาย 
เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

กลุ่มสตรีได้มีการ
รวมกลุ่มกันและ
พัฒนาท้องถิ่นและ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ
และมีรายได้เสริม
ให้กับครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

 
2 โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผู้พิการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ สร้างแนวทาง
การประกอบอาชีพให้กับผู้
พิการและผู้ดูแล 
 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแล
ในพื้นที่ตําบลกะรน 

จํานวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

คนพิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเทศบาลและ
ประชาชน และรับทราบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ความต้องการนําบริการสู่
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 1,000 คน 

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ ๗๐
ของความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

เข้าถึงปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนอย่าง
ถูกต้อง ประชาชนมี
ความเข้าใจที่ดีต่อ
เทศบาลและรู้สึก
อยากมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําและ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
แผนชุมชนในการพัฒนา 

จํานวน 5 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดทําแผน
ร้อยละ 80 
ของชุมชน
ในพื้นที่ 
 

ชุมชนแต่ละชุมชนมี
แผนในการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.6 แผนงานงบกลาง   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุและเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่คนพิการและเพิ่ม
รายได้ให้แก่คนพิการ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 672,000 672,000 672,000 672,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยเอดส์และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 
 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 
ของผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.7 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเยาวชน  
(ด้านการท่องเที่ยว) 

เพื่อเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการ
ให้บริการหรอืการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่ถูกต้องได้
มาตรฐานแก่เยาวชนใน
ท้องถิ่น 

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

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจและ
ทักษะการให้บริการ
หรือการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่
ถูกต้องได้มาตรฐาน 

สํานักปลัดเทศบาล 

2 โครงการเดินริมเล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 

การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 

สํานักปลัดเทศบาล 

3 โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 

จํานวน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด 
กิจกรรม 

การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการประกวดภาพถ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ 

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

กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาการ 
และแผนงาน 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพประเภทสิ่งประดิษฐ์
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

จํานวน 40 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชีพและมี
แนวทางสร้างรายได้
ให้กบัครอบครวั 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภทเย็บปักถักร้อย 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพประเภทเย็บปักถัก
ร้อยให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

จํานวน 40 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชีพและมี
แนวทางสร้างรายได้
ให้กบัครอบครวั 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมี
แนวทางสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้ 

จํานวน 40 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

สตรใีนพื้นที่ตําบลกะ
รนได้แนวทางการ
ประกอบอาชีพและมี
แนวทางสร้างรายได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและศูนย์กลางการพัฒนาระดับโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
ตําบลกะรน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
เกษตรในพื้นที่ 

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

วิสาหกิจชุมชน
เกษตรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนบ้านกะตะ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

จํานวน 200 วัน 660,000 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

2 โครงการสนับสนนุอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

จํานวน 200 วัน 588,000 588,000 588,000 588,000 ร้อยละ 100 
ของนักเรียน
ที่ได้รับ
ประทาน
อาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

3 โครงการอุดหนุนครูอัตรา
จ้างชั่วคราวและค่าจ้างครู
ชาวต่างชาติ 
โรงเรียนบ้านกะตะ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู 

จํานวน 2 อัตรา 555,000 555,000 555,000 555,000 จํานวนครู
อัตราจ้างที่
อุดหนุน 

มีครูผู้สอนตาม
จํานวนนักเรียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนครูอัตรา
จ้างชั่วคราว 
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู 

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

มีครูผู้สอนตาม
จํานวนนักเรียน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 โครงการสนับสนนุ
งบประมาณจัดงานท้าว
เทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร 

เพื่ออุดหนุนการจัดงาน
ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรี
สุนทร 

จํานวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ในการจัด
กิจกรรม 

เดก็และเยาวชนได้
รําลึกถึงคุณงาม
ความดีของบรรพชน
ผู้กล้าหาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตําบลกะรน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างคนคุณภาพ สังคมนานาชาติ สังคมและคุณภาพชีวิตยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓
(บาท) 

๒๕๖๔
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 

จํานวน 5 ชุมชน 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขได้
พัฒนามากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
2 โครงการอุดหนุนบ้านพัก

พิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 
เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะ 

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

ปัญหาสุนัขจรจัดใน
แหล่งสาธารณะลด
น้อยลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
จํานวน 8 ตู้ 

63,200 - - - กองคลัง 
(ฝ่ายแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน) 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน

พิกเซล จํานวน 1 ตัว 

9,000 - - - กองคลัง 
(ฝ่ายแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน) 

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 - - - กองคลัง 
(ฝ่ายแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน) 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

จํานวน 2 เครื่อง 

6,400 - - 6,400 กองคลัง 
(ฝ่ายแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน) 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อล้อวัดระยะ 
จํานวน 1 ตัว 

- 5,000 - - กองคลัง 
(ฝ่ายแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน) 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อตู้เอกสารทรงเตี้ยบานปิด 
จํานวน 6 ตู้ 

18,000 - - - กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็ก 
จํานวน 6 ตัว 

3,000 - - - กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์  
จํานวน 1 ตัว 

2,000 - - - กองคลัง 
งานการเงินและบัญชี 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 3 ชุด 

60,000 30,000 - - กองคลัง 
งานพัสดุ 

งานการเงินและบัญชี 

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 3 ชุด 

7,600 3,800 - - กองคลัง 
งานพัสดุ 

งานการเงินและบัญชี 

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง 

3,200 - - - กองคลัง 
งานพัสดุ 

 

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network 

จํานวน 3 เครื่อง 

36,000 - - - กองคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 

 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชั้นวางของเล่น  
ขนาด .85x.100x.35 เมตร 

จํานวน 9 ชุด 

54,000 - - - กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชั้นวางแฟ้มแบบไม้ 2 ชั้น
ขนาด .85x.100x.40 เมตร 

จํานวน 2 ชุด 

12,000 - - - กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชั้นคว่ําถาดหลุมสแตนเลส 
4 ชั้น ขนาด 180x150 ซม. 
สูง 180 ซม. จํานวน 2 ชุด 

30,000 - - - กองการศึกษา 
(ศพด.บ้านกะตะ) 

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล  

จํานวน 1 ตัว 

15,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชั้นวางของเล่น  
ขนาด .85 x .100 x .35 เมตร 

จํานวน 18 ชุด 

108,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 5 ชุด 

35,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อโต๊ะรับแขก 
จํานวน 1 ชุด 

15,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อรถเข็นอาหาร 
จํานวน 1 คัน 

8,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 

จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 
จํานวน 2 ตู้ 

11,000 - - - กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 
วัดกิตติสังฆาราม 

22 การศาสนา
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
แบบดับเบิลแคบ 

จํานวน 1 คัน 

787,000 - - - กองการศึกษา 

23 การศาสนา
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400  
ซีซี      จํานวน 1 คัน 

- 1,214,000 - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

24 การศาสนา
วัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา 

จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 - - - กองการศึกษา 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบมือถือ 
ขนาดกําลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์   

จํานวน 5 เครื่อง 

60,000 สํานักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความสงบฯ 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว   

จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 สํานักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความสงบฯ 

27 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี 

จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 สํานักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความสงบฯ 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

28 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA 

จํานวน 1 เครื่อง 

3,200 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความสงบฯ 

29 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

จัดซื้อรถยนต์ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 
2,500 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ
หน้า แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อม
อุปกรณ์สื่อสาร ขนาดกําลังส่ง 
25 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง
ไมโครโฟน และไบไซเรนท์  

จํานวน 1 คัน 

830,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานรักษาความสงบฯ 

30 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อโทรศัพท์สํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 

2,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

31 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 
50x120x90 ซม. 

จํานวน 2 ตู้ 

37,000
 

- - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป 

32 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อตู้โชว์ ขนาด 
50x150x170 ซม. 

จํานวน 2 ตู้ 

55,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป 

33 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว 
จํานวน 2 เครื่อง 

32,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป 

34 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 16 ล้านพิกเซล  

จํานวน 1 ตัว 

10,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

35 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําช่วย
ดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 

8,000 ลิตร 
จํานวน 1 คัน 

- - - 3,000,000 สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

36 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องทําควัน 
จํานวน 2 เครื่อง 

24,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

37 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องแปลงไฟ  
อินเวอเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว 

 

16,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

38 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อไฟฉายส่องสว่าง 
จํานวน 25 ตัว 

- 250,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

39 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง ขนาด 
1 ½  

จํานวน 10 เส้น 

100,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

40 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิง ขนาด 
2 ½  

จํานวน 10 เส้น 

100,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

41 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อหมวกดับเพลิง 
จํานวน 6 ใบ 

- - 264,000 - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

42 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร 
จํานวน 6 ชุด 

800,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

43 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจําที่ 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 28,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

44 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องแปลงไฟ Power 
Supply  

จํานวน 2 เครื่อง 

16,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

45 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อถัง SCBA  
จํานวน 6 ชุด 

- - 850,000 - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

46 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง 
จํานวน 2 หัว 

- 70,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

47 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 
จํานวน 1 เครื่อง 

10,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

48 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ 15,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

49 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อสว่าน
จํานวน 1 ชุด 

9,650 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

50 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อเปลตะกร้าลําเลียงผู้ป่วย
จํานวน 1 ชุด 

55,000 - - - สํานักปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

51 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

30,000 - - - กองช่าง 

52 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่อง 

12,000 - - - กองช่าง 

53 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 15,000 BTU 

จํานวน 1 เครื่อง 

20,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

54 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  
ขนาด 120 ซีซี 
จํานวน 1 คัน 

52,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

แบบ ผ. 08  



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลตําบลกะรน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

55 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง 

23,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

56 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 
kva 

จํานวน 1 เครื่อง 

6,100 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

57 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

จํานวน 1 ชุด 

3,800 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

58 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 
 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/

ชนิด LED สี  
จํานวน 1 เครื่อง 

19,000 - - - กองวิชาการ 
และแผนงาน 

แบบ ผ. 08  



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เป็น
แบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)
 3.4 วิสัยทัศน์ (5)
 3.5 กลยุทธ์ (5)
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)
 3.8 แผนงาน (5)
 3.9 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)

รวมคะแนน 100
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตําบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
และข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ)  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้าน
วนประชากร และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา 

(2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจําป ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  

(2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  

(2) 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา
สําหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

(3) 

2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 

(1) 

 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
ต้น 

(2) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2) 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนท่ี มีการนําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข
ปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2) 

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

(1) 

(9) ผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

65 
(10) 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด  

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และ Thailand 4.0 

(10) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะ 
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทําตาม
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ
ดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  

(5) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริงท่ีจะนําไปสูผ่ลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน้าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0  
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(5) 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
3.ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.10 ผลผลิตโครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการท่ีเป็นชุด 
กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน้าไปสู่
การจัดท้าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน  

(5) 

รวม 100 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลตําบลกะรน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5)
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5)
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5)
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5)
    5.7 โครงการสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด (5)
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลัก 
         ประชารัฐ 

(5)

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5)
    5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รวมคะแนน 100
 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ 
 

10 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา (ต่อ) 

พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม) 

 

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวน
ท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่
การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนําเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติ
ต่างๆ จนนําไปสูก่ารจัดทําโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง 
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
5. โครงการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีกําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ 
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

(5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสู่การตั้งงบประมาณท่ี
ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ 
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่ม 
เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่ม 
เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสงูวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

(5) 

 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 

(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลีย่นโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้กําหนดข้ึนท่ีเป็นปัจจุบัน  

(5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 
ประการในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ินมีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า 

(5) 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 

หรือไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าของการนําไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏ
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
: KPI)ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจการกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ)  

(5) 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผล
หรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานงึ (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

(5) 

รวม 100 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) กําหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 

1. ใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 



(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving 
Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้ 
  2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ 
  3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  5. ผลกระทบ (Impact) 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต เช่น จะทํา สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกันอย่างไร เป็นต้น 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสําคัญของข้อมูลเพ่ือนําไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


