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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่  เทศบาลตำบลเหนือคลอง   ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

ในการนี้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง  มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะขออนุมัติแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี้ 

1.  ขออนุมัติ แก้ไขรายละเอียด ในส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  เกี่ยวกับข้อมลูชุมชน 
ในหัวข้อที่ 2.1 หน้าที่ 2 และหัวข้อท่ี 6.9 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน หน้าที่ 25  โดยมีเหตุผลและความ
จำเป็นเพื่อให้มีข้อมูลของชุมชนจาก 4 ชุมชน เป็น 7 ชุมชน และมีครัวเรือน และประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ดังกล่าว ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

2.  ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียด ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ   ที่กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๓  มาจัดทำ
รายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ส่วนที่  ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  โดย
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการ  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดย
อนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบัน ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ 
– 2๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการ
แล้วเสร็จตามเวลาที ่กำหนดดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนว ทางการ
ดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติด้วย นอกเหนือจากนี ้ มีการแก้ไขคำผิด ที ่ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป   โดยการแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหาร ตามตามระเบียบกระทรว งมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 21       

ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ไขรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง จึงอนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ครั้งที่ 1/๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียดดังนี้     
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รายละเอียดข้อมูลที่แก้ไข  จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล รวม 3.535  ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
ทั้งหมด ประมาณ 2,095.62  ไร่ พ้ืนที่เขตเทศบาลประกอบด้วย  พ้ืนที่บ้างส่วนของหมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง   
               ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง  แบ่งออกเป็น  4  ชุมชน ได้แก่ 

             1. ชุมชนอยู่เย็น     
          2. ชุมชนเป็นสุข        

     3. ชุมชนมั่งมี          
                         4. ชุมชนศรีสุข  
 

 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1  เขตการปกครอง 
  เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีพ้ืนที่ในเขตเทศบาล รวม 3.535  ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นพ้ืนที่
ทั้งหมด ประมาณ 2,095.62  ไร่ พ้ืนที่เขตเทศบาลประกอบด้วย  พ้ืนที่บ้างส่วนของหมู่ที่ 2 ตำบลเหนือคลอง   
               ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง  แบ่งออกเป็น  7  ชุมชน ได้แก่ 

1. ชุมชนนาทุ่งเสม็ด    
2. ชุมชนนาหลังตลาด       
3. ชุมชนตลาดนัด          
4. ชุมชนบนควน 
5. ชุมชนฝ่ายห้วย 
6. ชุมชนท่ากรวด 
7. ชุมชนตลาดใน 

         
 
 
 
 
 

 

                                        ข้อความเดมิ (จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที ่2 
) 

ข้อความใหม ่
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 6.9  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

                  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตั้งอยู่ ที่ หมู่ที่ 2 (บ้านเหนือคลอง) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่  มีการแบ่งชุมชนออกกเป็น 4 ชุมชน  ได้แก่  

ชุมชน ประชากร (คน) ครัวเรือน พื้นที่ (ไร่) 

1. ชุมชนอยู่เย็น 1,016 650 624.47 

2. ชุมชนเป็นสุข  1,020 695 471.78 

3. ชุมชนมั่งมี   1,145 635 573.18 

4. ชุมชนศรีสุข 1,022 661 536.82 

5.ไม่ระบุชุมชน 85 - - 

รวม 4,288 2,641 2,206.25 
 

 
 

 6.9  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

                  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตั้งอยู่ ที่ หมู่ที่ 2 (บ้านเหนือคลอง) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่  มีการแบ่งชุมชนออกกเป็น 7 ชุมชน  ได้แก่  

ชุมชน ประชากร (คน) ครัวเรือน 

1.ชุมชนนาทุ่งเสม็ด    654 140 

2.ชุมชนนาหลังตลาด       834 268 

3.ชุมชนตลาดนัด   479 137 

4.ชุมชนบนควน 466 155 

5.ชุมชนฝ่ายห้วย 869 268 

6.ชุมชนท่ากรวด 471 96 

7.ชุมชนตลาดใน 449 127 

รวม 4,222 1,191 

 
 

                             ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 25 ) 

ข้อความใหม ่
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 
 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

  1.1.1 วิสัยทัศน์  : “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

             คติพจน์ประจำชาติ :    “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย 

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ  

 แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

                              ข้อความเดมิ         (จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 31   ) 
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
     ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ฃปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ
รายจ่ายของภาครัฐ 

                ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

  1.1.1 วิสัยทัศน์  : “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

             คติพจน์ประจำชาติ :    “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา ดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน  
 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(1)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
(2)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรราย   

 ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ  

 แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง   

 ศูนย์กลางความเจริญ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
     ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(1)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
(2)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(3)  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

                                       ข้อความใหม่ 
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(4)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
(2)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5)  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ
รายจ่ายของภาครัฐ 

                ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒   ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการ
เปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบ
กับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

1.2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
4. การเสริมสร้างความอยู่ทีมีสุขทางสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทำ

ธุรกิจเพ่ือสังคม 
6. การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ40 ที่มีรายได้ต่ำสุด 
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครองทางสังคม

และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
4. การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

                              ข้อความเดมิ         (จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 33   ) 
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5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
6. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดสวัสดิการ

ในภูมิภาค ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้
มีการกระจายตัว อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย  กฎ 
ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  

7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. การบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน  
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ  
7. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  
2. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
4. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  
5. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล  
6. การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
7. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
2. ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
4. การพัฒนาด้านพลังงาน  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
6. การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ำประปา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9   การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาภาค  
2. การพัฒนาเมือง  
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10   การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาการเชื่องโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับอนุ

ภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
2. การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่มีสมรรถนะ

สูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
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3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า/การ
บริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ  Know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  

4. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค ที่มีความเสมอภาคกัน  

5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
6. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ  
7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อเป็น

ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 
๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓
เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
กรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้  โดย กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปี ที่สอง ของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความใหม ่
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             นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นมา 
รูปแบบการจัดทำแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยมาตรา ๖๕ 
ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้กำหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ และกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน” เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งนี้ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น  
               แผนระดับท่ี ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นจะทำหน้าที่เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวมที่
ครอบคลุมการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศ 
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
โดยมี 
               แผนระดับที ่ ๒ เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื ่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของ
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย  
                - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามระหว่างยุทธศาสตร์และการ
ประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
               -แผนการปฏิรูปประเทศ ทำหน้าที่เป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิง
โครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทันกับบริบทการ
พัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่งเน้น ขณะที่ 
               -นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที ่เป็นกรอบหรือทิศทางในการ
ดำเนินการ ป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือ ระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ   
               -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น แผนระบุทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่
ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติโดยคำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาที่ประเทศ
เผชิญอยู่เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการดำเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบุทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศตั้งแต่ระดับทิศทาง โครงสร้าง นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และจะเป็นพลังในการนำพาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม 
  

1.2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
                การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อ พลิก
โฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และได้กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา
จำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 

1) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่  
3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  
5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 

ภายใต้บริบทโลกใหม ่
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1.2.2 หมุดหมายการพัฒนา 
              แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง
สิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อ
การพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่ง
ออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
 

       ๑) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูป มูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ 
                   อาเซียน 
 

2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
    หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
    หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

          หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
 

      3) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
          หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง  
                                สภาพภูมิอากาศ 
 

      4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
          หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
          หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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แผนภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 

14 
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1.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 

                  SDGs ย่อมาจากคำว่า “Sustainable Development Goal” หรือ “การพัฒนาอย่างยั ่งยืน” คือ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations: UN) เพื่อทำให้โลกดีขึ้นภายในปี 2030 ด้วยการ
พัฒนาที่คำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือความสามารถในการ
พึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่อย่างเท่าเทียม ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือ
บริษัทเอกชนต่างก็นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาปรับใช้และวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอ ดคล้องกับ
เป้าหมายที่อยู่ในระดับสากลและนานาชาติ 
                    SDGs ประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจน 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส 
                    ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิตภาพ และ          
                    การมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ 
                    ส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ 
                      ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การ 
                      กลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ 
                      สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้าง 
                      สถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับ 
                      การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

1) วิสัยทัศน์(Vision)  : “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน”  

 

2) พันธกิจ (Mission)  
1. มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ 

พื้นที ่การท่องเที ่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ ่นอย่างทั่วถึ ง เพื ่อยกระดับรายได้จากการ
ท่องเทีย่ว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับพ้ืนที่อย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตร เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ 
การทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความ  
เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 

3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      (1) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
3.การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
4. การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในทุกมิติของการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นอันดามันเมือง

อัจฉริยะ และน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) 
 

          (2)  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPI) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน ค่าเป้าหมายปี 2562-2565 
  2562 2563 2564 2565 

อัตราการเพิ ่มขึ ้นของรายได ้จากการ 
ท่องเที่ยว 

488,876 ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ร้อยละ 
12.5 

ร้อยละ 
13 

ร้อยละ 
13.5 

ร้อยละ 
14 

อัตราการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคเกษตร 

90,978 ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ร้อยละ 
0.2 

ร้อยละ 
0.8 

ร้อยละ 
1.5 

ร้อยละ 
2.3 

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human 
Achievement Index) 

0.5865 
(ปี 2560) 

0.5865 0.5900 0.600 0.6100 

 

                          ข้อความเดมิ (  จากแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 44  ) 
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3) ยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างย่ังยืน 
 
   กลยุทธ์  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว 
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายด้านการสื่อสารให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับภูมิสังคมอัตลักษณ์อันดามัน 
ให้คงความสวยงาม สะอาด และความต้องการของท้องถิ่น 

3) พัฒนาและส่งเสริมการประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาล 
(อาหารมุสลิมเฟรน์ลี่) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามันเพ่ือสร้างจุดขาย
ทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในพื้นที่ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว  

6) เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก 
7) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในพื้นที่ให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
กับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก พัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ การค้า
การลงทุนและส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

  กลยุทธ์  1.2  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ 
มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัย

พิบัติและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ 
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้ถูก

ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ 

และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อความ
มั่นคงในทุกรูปแบบ 

6) สร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity) 
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             กลยุทธ์  1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

1) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้าง ความสมดุลย์ของ
ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ (น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำทิ้ง น้ำเสีย 

และ ภัยธรรมชาติ) 
4) บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและการ

พัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

           กลยุทธ์ 1.4  บริหารจัดการข้อมูล การตลาดและประชาสัมพันธ์ 
1) เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยน ด้านวัฒนธรรม

และเป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
3) พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในระดับสากล 
4) ส่งเสริม พัฒนา ระบบประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสร้างภาคีเครือข่ายเอกชน เพื่อ สร้างกลไก

การตลาด และเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลสนับสนุนการท่องเที่ยว 
6) จัดตั ้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ ่มจังหวัดเพื ่อความปลอดภัยและสุขภาพของ นักท่องเที ่ยวและ

ประชาชน 
          กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (การท่องเที่ยวสีเขียว) 

1) ส่งเสริมการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของ นักท่องเที่ยวและ
การรองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

2) สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มี
ศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
    กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการเกษตร (พืช ประมง และปศุสัตว์) เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด 
                   ต้นทุนการผลิต และสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร 

1) พัฒนาและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่าง 
ๆ ด้วย Smart Farming 

2) ส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และพัฒนา
กระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ มั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
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      กลยุทธ์ 2.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่

มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ำมูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

   กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
1) พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย   เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบัน เกษตรกรในกลุ่ม

จังหวัด 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจและช่วยเหลือ

สมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด 
4) ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลางหรือ Digital Platform เพื่อการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัด

ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพ่ือเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งใน และต่างประเทศ 
 

  กลยุทธ์ 2.4  ส่งเสริมศักยภาพ การรวมกลุ่มและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ  
                 ของเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์    วิสาหกิจชุมชนหรือรูปแบบบริษัท
ประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทุน 

2) สร้างเกษตรกรรุ ่นใหม่ที ่ม ีความรู ้ทั ้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื ่อไปประกอบ อาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อนนำไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
     กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

1) พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านเพื่อร่วมกันสนับสนุน 
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
มรดกทางวัฒนธรรม 

2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา เกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ ร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
 

    กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ บุคลากรภายนอก

สถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที ่ยวให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
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3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมขีด ความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล 

4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน   ให้มีความสามารถใน
การบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
 

    กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชน 
1) พัฒนาและยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) สร้างเสริมจิตส านึกประชาชนและพลเมืองในพ้ืนที่ในการเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่ดี 
3) พัฒนาและยกระดับชุมชนในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

    กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1) ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ 

และสิ่งแวดล้อม 
4) สร้างต้นแบบ (Best Practice)ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

    กลยุทธ์  3.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
1) วางรากฐานด้าน Digital Literacy ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพื่อให้เกิด ทักษะความเข้าใจ 

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ 

 
 
 

 
 

1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

     1) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 1. กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาภาคใต้ (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวนแผนพัฒนาฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ ่มจังหวัดอันดามมัน ผลกระทบระยะยาวจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก
และของประเทศ รวมตลอดท้ังศักยภาพและภูมิสังคมของพ้ืนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
          2. เน้นการแก้ปัญหา ฟ้ืนฟู และเยียวยา ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น
ปัญหาเร่งด่วน และกระทบในวงกว้างต่อห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
          3. กำหนดบทบาท และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ให้เหมาะสมกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ โดยยกระดับการพ่ึงพาตนเองภายในท้องถิ่น เน้นการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆที่หลากหลาย เช่น 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ใช้การเกษตรแนวใหม่เป็นฐานการผลิตส่งเสริม
การท่องเที ่ยว รวมทั้งการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงทุกมิติ มุ ่งเน้นให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ 

ข้อความใหม ่
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ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาสังคม 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนสำนักบริหารยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 
5 ปี(พ.ศ. 2566-2570) จากศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และหลักการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าวข้างต้น 
 

(1) เป้าหมายการพัฒนา 
           “ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและเกษตรแนวใหม่  เพื่อสังคมแห่งความสุขและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ” 
 

(2) พันธกิจ (Mission) 
 1. ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง              
อันดามัน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลักดันให้เกิดโครงการที่มีผลกระทบ
หลายมิติและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ เช่น โครงการบ่อปลายักษ์ 
 2. เร่งสร้างนวัตกรรมการบริการและการท่องเที ่ยวที ่มีมูลค่าสูง (High valued services) ซึ ่งมีความ
หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวสำหรับวิถีชีวิตใหม่ (New normal) โดยใช้ความโดดเด่น
ของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เน้นประสบการณ์ การเรียนรู้  ผสมผสานวิถีชีวิต เช่นท่องเที่ยวชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยโดยพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที ่ยว และส่งเสริมด้านการตลาด
ประชาสัมพันธ์ในระดับโลก เพ่ือยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว 
 4. ผลักดันให้เกิดการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Farming) และเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) อย่าง
ครบวงจร ให้มีผลิตผลและมีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา SME ให้เป็นผู ้ประกอบการแบบ Smart 
Enterprise ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่ม การ
สร้างตลาดรองรับผลิตผลเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 6. พัฒนาให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ (Andaman Smart and Livable City) โดยยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนาทักษะให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เป็น
สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 8. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกันและเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
(3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถฟ้ืนตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว 
 2. เพ่ือยกระดับการพ่ึงพาตนเองภายในท้องถิ่น เน้นการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ที่หลากหลายเช่น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นมูลค่าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย การใช้การเกษตรยั่งยืนและเกษตรแนวใหม่อย่างครบวงจร 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในการผลิตของห่วงโซ่มูลค่า (Value chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 



ห น ้ า  | ๒๒ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

 3. เพ่ือให้สังคมมีความสุขถ้วนหน้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความม่ันคงในทุกมิติ มีความยืดหยุ่นสามารถนำพา
ตนเองและครอบครัวให้ก้าวผ่านวิกฤติต่าง ๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Resilience) 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 
 

(4) ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566-2570 
     1) ประเด็นการพัฒนา 
              แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566-2570) ได้กำหนด
ประเด็นการพัฒนาตามหลักการข้างต้น เพ่ือให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 
กิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 
 

     2 ) แนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
และกิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแนวทางในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

1. ขยายเวลาการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจ รวมถึงลด
ดอกเบี้ยให้ระหว่างการพักหนี้ 

2. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 

3. เร่งศึกษาพฤติกรรม ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการระบาดของ COVID-
19 เพื่อพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ ๆ (New normal tourism) 

4. จัดตั้งกองทุนระดับท้องถิ่นเพื่อเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการสร้างแรงจูงใจด้าน
ภาษ ี

5. เร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการกับวิกฤติเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
 

          แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 เร่งสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย Surveillance และการบริการที ่เป็น
มาตรฐานให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยว 

2. ยกระดับมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
3. เร่งรัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย หรือการหลอกลวงนักท่องเที่ยว เป็นต้น 
4. เร่งจัดการบริหารระบบบริการสาธารณสุข ให้สามารถรองรับสภาวะวิกฤติใหม่ได้อย่างฉับไวและ

เพียงพอ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๓ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

          แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เร่งการจ้างงาน เพิ่มทักษะอาชีพ การตลาดดิจิทัล บุคลากรด้านท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

1. เร่งการจ้างงาน ผู้ว่างงาน ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 
2. ฝึกอบรมอาชีพใหม่ หรือเพ่ิมทักษะใหม่ ๆ 

 

           แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 ถอดบทเรียนจากโมเดลต่าง ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม
และป้องกัน 

1. ศึกษาผลการดำเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง (Pros & Cons) ของโมเดลการป้องกันและแก้ปัญหาใน 
ต่างประเทศหรือเมืองที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อนนำมาออกแบบแนวทางให้เหมาะสม เช่น Phuket 
Tourism Sandbox สนับสนุนให้เกิดโอกาสและแนวทางใหม่ ๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
เพ่ือลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก 

 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน ความปลอดภัย 

1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานให้มีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัยพิบัติและ

สาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4. พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด 
7. เชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับ

แหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก 
8. วางแผนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อาทิ พลังงานไฟฟ้า น้ำอุปโภค บริโภคให้เพียงพอกับการ

ขยายตัวของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียจากครัวเรือนและกิจกรรมด้านเศรษฐกิจอย่างครบวงจร 

เช่น น้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  Re-use, Recycle 
10. พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและการ

พัฒนาที่สมดุล เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการเป็นบ้านหลังที่สอง  (Second home) ของ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 

          แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1. ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์แนวโน้มทิศทางและรูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคต 
3. ศึกษา วิจัย และสร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถในการ

รองรับ (Carrying Capacity) ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
4. วางแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 



ห น ้ า  | ๒๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน 

6. วางระบบการบริหารจัดการ สร้างความสมดุล การขยายตัวและการเติบโตของนักท่องเที่ยวและการ
รองรับของแหล่งท่องเที่ยว 

7. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจบนฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 

8.  จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในด้านท่องเที่ยวอันดามัน 
 

           แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ 
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและผู้เรียน 
2. พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการให้มีทักษะการท่องเที่ยวที่สอดรับกับการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
3. จัดตั้งศูนย์หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาทักษะภาษา Reskill/Upskill ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือเป็นฐานทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 

 

          แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์หลากหลาย ตอบสนอง
การท่องเที่ยววิถีใหม่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสร ิมและพัฒนาการท่องเที ่ยวร ูปแบบใหม่ ๆ ที ่ เน ้นคุณภาพ และเพิ ่มม ูลค ่าจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีชื่อเสียงระดับโลก (World Class Value-Based Tourism) 
Satun Geo-Park, Phuket Gastronomy city, อ่าวเจมส์บอนด์ ฯลฯ เช่น  Romantic Andaman 
Route, Andaman Go Green 

2. กำหนดจุดเน้นเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวระดับโลก โดยเชื่อมโยงจุดแข็งในพ้ืนที่และกิจกรรมระหว่าง
กลุ่ม เช่น เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอันดามัน การเชื่อมโยงสปากับเชิงการแพทย์(Andaman 
Health Tourism) 

3. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
4. สนับสนุนให้มีระบบติดตาม ระบบการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ รวมทั้งศึกษาและเสนอการปรับปรุงร่างกฎหมายที่

สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

         แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในระดับโลก และสร้างความหลากหลายของช่อง
ทางการขาย ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มผูกขาดจากต่างประเทศ 

1. ผลักดัน ขับเคลื่อน และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกและภูมิภาค  อาทิ 
Specialised Expo 2028, ASEAN Games การประชุมวิชาการนานาชาติในสาขาต่าง ๆ 

2. พัฒนาและยกระดับตลาดการท่องเที่ยวในทุกสาขาให้มีศักยภาพต่อการแข่งขันในตลาดโลก 
3. ใช้ข้อมูล Big data วิเคราะห์ในการสร้างภาพลักษณ์และจัดการข้อร้องเรียน ด้านการท่องเที่ยว การ

บริการ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
4. การเชื่อมโยงการบริการระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวในแต่ละรูปแบบและผู้เล่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้

แพคเกจที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ 
5. ขยายตลาดโดยสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงวิสาหกิจท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด เช่น 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับท่องเที่ยวชุมชน 
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6. ในการท่องเที่ยวแต่ละแบบ เชื่อมโยงธุรกิจที่เกี ่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพเพื ่อบริการที่ดีและ
ยุติธรรมต่อนักท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท าการเชื่อมโยงการบริการเชิงการแพทย์การ
บริการสปา การบริการรถเช่า ของฝาก ฯลฯ 

7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมการน ำ
ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา 

8. เชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
9. พัฒนาความสัมพันธ์กับต่างประเทศในรูปแบบบ้านพี่เมืองน้องหรือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและ

เป็นฐานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวเน้นการสื่อสารที่เป็นจุดแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการเติบโตด้านการตลาดท่องเที่ยวในอนาคต 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที ่ 3.1 พัฒนาและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโครงสร้างพื ้นฐาน โลจิสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร 

1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือให้เกิดสมดุลและเพ่ิมมูลค่าการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทานให้ครอบคลุมพื ้นที ่ทำ

การเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจรและยั่งยืน จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินอย่างจริงจังและ
เร่งด่วน 

3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดิน สนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเกษตรกรรม 
4. พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistic) ผลิตผลทางการเกษตร อาหารทะเล ทั้งทางบกทางราง ทาง

อากาศ ทางน้ำ ให้มีประสิทธิภาพและราคาที่แข่งขันได้ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียจากจากการเกษตร เช่นน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
6. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 

 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรยั่งยืนด้วยศาสตร์
พระราชา และหลักการเศรษฐกิจ BCG 

1.  พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ำมูลค่าสูง ให้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของอันดามัน (Andaman 
Seafood Paradise) 

2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร การเกษตรสมัยใหม่ ตามแนวทางการสร้างเศรษฐกิจ 
BCG และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน 

3. ศึกษาวิจัยเพื ่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์พืชที ่เหมาะสมกับพื้นที่ และพัฒนากระบวนการ
เพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการผลิตเพ่ือตอบสนองความม่ันคงทางอาหารของกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
และตอบสนองการท่องเที่ยวของกลุ่มในอนาคต 

5. ส่งเสริมการผลิตและการตรวจรับรองสินค้าเกษตรให้ได้ตามระบบมาตรฐานและมีความปลอดภัย 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย และการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ

สภาพพ้ืนที่ 
7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตาม

แนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 
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8. ศึกษาข้อปัญหาทางกฎหมายที่ส่งผลการพัฒนาเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์และดำเนิน
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

9. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกร 
 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 พัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmers) และส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
1. พัฒนาเกษตรกรและเครือข่ายการทำงานให้มีทักษะและศักยภาพในการทำเกษตรสมัยใหม่ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบบริษัทประชารัฐ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ่ม 
4. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบ อาชีพเกษตรกรรมและ

เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
 

           แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 พัฒนาและยกระดับการทำเกษตร และอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ด้วยนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งอาหารทะเลระดับโลก  
(Andaman Seafood Paradise) 

2. ส่งเสริมภาคการเกษตรให้ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิตและแปรรูปอย่างครบวงจรเพื่อลดต้นทุนและ
ได้ผลผลิตที ่มีมูลค่าสูง ในลักษณะ Smart Farming หรือ PrecisionAgriculture การทำเกษตร
แม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีIoT 

3. ส่งเสริมให้ทำเกษตรยั่งยืนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดความมั่นคงทาง
อาหาร ความเข้มแข็งของเกษตรกร การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน BCG Economy ด้วยหลัก
ศาสตร์พระราชา 

4. ส่งเสริมการแปรรูป ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น อุตสาหกรรมถุง
มือยาง 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรอย่างครบวงจรโดยเฉพาะแพะ 
6. จัดหาแหล่งทุน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ กองทุน และวางแผนบริหารต้นทุนการเกษตรแนวใหม่ 
7. ส่งเสริมการจัดโซนนิ่งสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าสำคัญของจังหวัด และ/หรือสินค้าเกษตรทางเลือกให้

เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ให้ดำเนินการได้ครบห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงทุกจังหวัดอันดามัน
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือภาคการเกษตร 
สร้างเป็นเครือข่ายเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 

 

            แนวทางการพัฒนาที่ 3.5 ยกระดับและพัฒนาแนวทางการตลาดสำหรับสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
1. ส่งเสริมและผลักดันให้มีศูนย์กลาง หรือ Digital Platform ด้านการค้าผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือ 

เชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งใน (SEC) และต่างประเทศ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและวางแนวทางการเติบโต

อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก การลงทุน ด้านสินค้าการเกษตร เชื่อมโยงการค้าชายแดน 

บนฐานโครงสร้างการคมนาคมที่หลากหลายกับประเทศเพ่ือนบ้านอินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา เมียน
มา เช่น ศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะในแหล่ง
ท่องเที่ยวสำคัญ 
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4. สร้างกิจกรรมการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค เช่น มหกรรมเกษตรแฟร์มีตลาดกลางระดับจังหวัด 
แลกเปลี่ยนสินค้า มหกรรมสินค้าไทยเมียนมาร์ตลาดชายแดน ระดับกลุ่มจังหวัด 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร 
6. พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบัน เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือสมาชิก

ในด้านการผลิตและการตลาด 
 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 
    แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างทั่วถึง 
ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ให้สามารถดำเนินชีวิต ธุรกิจ การใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม 
ได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

2. ปรับปรุงและวางแผนระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียร เพียงพอ และทั่วถึง รองรับการขยายตัวของเมือง
และเศรษฐกิจในอนาคต 

3. ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานการคมนาคม ขนส่งมวลชน ที ่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาด (Smart mobility) เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความ
เสมอภาค เช่น โครงการรถไฟรางเบา 

4. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึง เพื่อรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้ผ่านสื่อ
ออนไลน์(e-Learning) และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 

5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบผังเมือง และโครงสร้างทางกายภาพให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่ม ทั้งผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส (Universal design) และการส่งเสริมสุขภาพของคนทุก
ช่วงวัย เช่น สถานที่ออกกำลังกาย ทางจักรยาน 

6.  ส่งเสริมการเปิดประตูการค้า การลงทุน และการขนส่งระดับภูมิภาค ด้วยการคมนาคมหลากหลาย
รูปแบบเชื่อมโยงต่อยอดเป็นศูนย์กลางทางการค้า เช่น Marina hub พัฒนาเป็นเส้นทางทางทะเล
เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย พม่า และภูมิภาคอื่น ๆในโลก SEC สนามบินนานาชาติ              
ท่าเทียบเรือน้ำลึก ท่าเรือระนอง และถนนที่เชื่อมต่อกัน 

 

    แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 บริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
1. บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะและสิ่ง 

เหลือใช้ 
2. แก้ปัญหาการจัดการน้ำเสียให้มีการกำจัดอย่างถูกวิธีไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและสามารถนำกลับมา

ใช้ประโยชน์ได้ 
3. ลดปัญหาและวางแผนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate change) 
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริหารการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลตาม Carrying 

capacity ในภาพรวมของชายฝั่งทะเลอันดามัน 
5. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อลดการพึ่งพา

พลังงานจากฟอสซิล เช่น Solar roof การสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนรถไฟฟ้า แก๊สชีวมวล 
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6. สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เช่น การสร้างต้นแบบ Best Practice ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ระบบข้อมูล สารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ 
ติดตาม และเฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ยกระดับความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนานโยบายและกลไกในการบริหารจัดการมลพิษ                
ไร้ขอบเขตอย่างยั่งยืน เช่น P.M. 2.5 

9. จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่                  
อันดามันอย่างคล่องตัวและทันเหตุการณ์ 

 

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน มีความยืดหยุ่น 
(Resilience) และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

1. พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูง เป็นแรงงานเปรื่องปัญญา (Knowledge worker) เพิ่มโอกาส ใน
การประกอบอาชีพใหม่ ๆ (Reskill/New skill) ตอบโจทย์ความต้องการและการพัฒนาแห่งอนาคต 
เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล (e-Sport, Data Science, AI) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (การดูแลผู้สูงอายุ 
เครื่องมือแพทย์สมุนไพร กัญชา) โลจิสติกส์ วิศวกรรมอู่ต่อเรือ สถาปัตยกรรมโรงแรม เป็นต้น 

2. พัฒนาทักษะคนทุกช ่วงว ัยให้ส ูงข ึ ้น (Up-skill) สร ้างโอกาสในการเข ้าถ ึงความรู ้ เพ ื ่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน และเปิดโอกาสสู่สาขาวิชาชีพใหม่ ๆ 

3. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 211 เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Resilience) 

4. พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมและการอยู่ร่วมกัน
กับชนหลายชาติ หลายวัฒนธรรม (พหุวัฒนธรรม) 

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital literacy) เช่น การใช้ Social media,                  
e-Commerce อย่างปลอดภัยและมีวิจารณญาณ เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง 

6. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิประโยชน์ของชาติและ             
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีความเป็นไทย จิตสาธารณะ วินัยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต 

 

          แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 ลดความเหลื่อมล้ำ เพ่ือสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
1. ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนยากจนกลุ่มเปราะบาง 

และกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพึงสูง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 

2. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนยากจน ไร้บ้าน ให้มีที่ยืนในสังคมและพ่ึงตนเองได้ 
3. ส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการสำรวจ วิเคราะห์ บริหารจัดการเชื่อมโยงการพัฒนา

ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบาง 
5. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามปัญหาด้านสังคม 

ความรุนแรงในครอบครัว การดูแลกลุ่มคนยากจน กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพึงสูง 
6. บูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรการในการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ขาดท่ีดินทำกินและที่อยู่อาศัย 
 



ห น ้ า  | ๒๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น และหลักการ “บวร” 
เพ่ือคุณภาพชีวิต สังคมท่ีดีและยั่งยืน 

1. ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจตาม BCG Economy Model เพื่อดึงจุดแข็งด้านความหลากหลายของ
ทรัพยากรทั้งในทะเลและบนบกของอันดามันร่วมกับวัฒนธรรมอันดามันสู่เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่
ยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความมั่นคงให้แก่
ชุมชนอย่างทั่วถึงได้ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากผลกระทบของเศรษฐกิจมหภาค เช่น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม โครงการหนึ่ง
โรงแรมหรือหนึ่งผู้ประกอบการหนึ่งชุมชน 

3. พัฒนา SME วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. จัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อบรมอาชีพใหม่ และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อลด

การพ่ึงพางบประมาณภาครัฐ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐ 
5. สร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคม ลดปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง 

แตกแยก ปัญหาหย่าร้าง ปัญหายาเสพติด 
6. ป้องปรามและปราบปรามการใช้ยาเสพติด และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของยาเสพติดโดยใช้สื่อที่

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
7. วางแผนแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยอย่างจริงจัง เร่งสนับสนุนสุขอนามัย สร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจ

ในการมีบุตรเพิ่ม เพ่ือลดภาระของคนวัยทำงานในอนาคต เช่น เพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของทารกแรก
เกิด พัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น 

8. ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย สุขอนามัย เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและ
ยกระดับกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สภาพลเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหมาย และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัย ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้สถาบันครอบครัว ลด
ปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น การจัดค่ายพัฒนาเยาวชนการทำงานแบบรัฐร่วมราษฎร์ หลักการทำงาน
ร่วมกันแบบ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 

 

            แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 เตรียมความพร้อมป้องกัน และรับมือการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
1. ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน สร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยงการบริหาร 

จัดการในภาวะฉุกเฉิน และการแก้ปัญหาจากภัยพิบัติโรคอุบัติใหม่และวิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งความไม่
สงบ ในประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. พัฒนาระบบการแพทย์แม่นยำ ทันสมัย รักษาโรคซับซ้อน กลไกการบริหารจัดการวัคซีนและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือรองรับโรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน แก้ปัญหาอาชญากรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ 
5. พัฒนาทุนมนุษย์ให้สามารถปรับตัว ยืดหยุ่น เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

(Resilience) 
 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.7 การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
1. ผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเกษตรกรรม          

ดิจิทัล และอุตสาหกรรมในอนาคต 
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2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม โดยจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ 
บูรณาการทุกภาคส่วน 

3. กำหนดให้จังหวัดในฝั่งอันดามันเป็นเขตปกครองตนเอง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารมิติ
ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมช่องทางตรวจสอบ และเพ่ิมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของภาครัฐ 
5. สร้างศูนย์การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ติดตามและคาดการณ์ในการบริหารจังหวัดในอนาคต 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแต่ละระดับ 

 
 
 
 
 
 

1.4.3 แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่  (พ.ศ. 2561-2565) ทบทวนรอบปี พ.ศ. 2565 

     (1) เป้าหมายการพัฒนา : “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง” 

  (2) วัตถุประสงค์ :  
1) พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมวิถี
ชุมชนและอัตลักษณ์ 

2) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดให้มีคุณภาพแข่งขัน
ได้ในคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบ
อาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

4) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 (3) ตัวชี้วัด :  
1) อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนไม่เกินร้อยละ 4.7 คำนวณจากค่าฐานปี 2558 มีค่าร้อยละ 4.7 
3) อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ 3 

     (4) ยุทธศาสตร์: 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและย่ังยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

    วัตถุประสงค์ 

1)  พัฒนาจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ  
2) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการจ้าง

งานสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
3) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและ

เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ 

                                     ข้อความเดมิ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 49 ) 
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4) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
5) สร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณมิภาคและนานาชาติ 
6) พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัด 
1) อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  
2) จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโครงสร้างพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 5 แห่งปี  
3)  อัตราการลดลงของจำนวนคดีอาญาและอุบัติภัยที่เกิดกับนักท่องเที่ยวลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
4) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 จากปีที่ผ่านมา 5  
5) จำนวนกิจกรรมหรือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 50 

กิจกรรมหรือครั้ง ต่อปี 
6) ร้อยละของจำนวนพ้ืนที่ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพน้ำทะเลจากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานระดับดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 
7) จำนวนสถานประกอบการการท่องเที่ยวที่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่

ต่ำกว่า 5 แห่งต่อปี 
8) จำนวนสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ Smart tourism ไม่ต่ำกว่า 5 แห่งต่อปี 

แนวทางการพัฒนา  

1) ฟ้ืนฟูปรับปรุงจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
3) สร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีการ

บริการที่เป็นเลิศ 
4) พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย 
5) พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและการจัดการภัยพิบัติให้ได้มาตรฐาน 
6) สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักทำการตลาดและ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคและนานาชาติ 
7) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพมีอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่  
8) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามหลักสุขอนามัยอนามัย  
9) ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น smart tourism 
10)  จัดระเบียบการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายและตรวจสอบและเร่งรัดให้สถาน

ประกอบการท่องเที่ยวมีการขออนุญาตประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
11)  ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายมีระเบียบสวยงามโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ 
การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลือก 

วัตถุประสงค์ 
1)  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ  
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากแปรรูป 
3) พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพทางการเกษตร  มีความมั่นคงด้านอาหารและ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ 
5) พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด และมีการใช้พลังงานทดแทน 

 ตัวช้ีวัด 
1) เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบที่สกัดได้โดยเฉลี่ยทั้งปี  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 
2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการผลิตของสินค้าเกษตรที่แปรรูปโดยใช้นวัตกรรม เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 

จากปีที่ผ่านมา 
3) อัตราการขายตัวของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เสริมด้านเกษตร 

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 
4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ที่สำคัญเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา 
5) อัตราการขายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคเกษตร ขยายตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 จากปีท่ี

ผ่านมา 
6) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสะอาด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

ของโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราทั้งหมด 
7) จำนวนผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 10 แห่งปี 

แนวทางการพัฒนา  
1) เพ่ิมผลิตภาพ และพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์ม และยางพารา 
2) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 

และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ 
4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง 
6) ขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้เสริม และความมั่นคงด้านอาหาร 
7) ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน และเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8) ส่งเสริมการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และเท่าเทียมเรือประมง ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
9) ส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
10) พัฒนาทดแทนเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกของจังหวัด 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์  
1)  ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2)  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอและคุณภาพ 
4) การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) แรงงานมีศักยภาพและทักษะความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานและแข่งขันได้ 
7) แรงงานและผู้ด้อยโอกาสได้รับการคุ้มครองจากสวัสดิการ 
8) ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 

 ตัวช้ีวัด 
1) ประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ไม่เกินร้อยละ 4.7 
2) ร้อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการแก้ไขและผ่านเกณฑ์ จปฐ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
3) ผลการทดสอบโอเนตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ2 
4) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ไม่ต่ำกว่า 9.27 ป ี
5) ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขได้รับการรับรองคุณภาพ HA ต่อสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมดมีไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 100 
6) อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ 3 
7) อัตราการลดลงของคดีอาญา ลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
8) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่เกินร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมด 
9) ร้อยละของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 
10) ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการได้รับเบี้ยยังชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของผู้สูงาอายุและคนพิการที่

ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพทั้งหมด 
11)  จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 

การพัฒนาไม่ต่ำกว่า ๖0 โครงการต่อปี 

แนวทางการพัฒนา  
1) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
2) ป้องกัน บำบัด และปราบปราม การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทุกกลุ่ม 
3) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ

เยาวชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย 
4) พัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีขีดความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง แข่งขันได้ในระดับประเทศและ

สากล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน 
5) ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนเพื่อให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
6) พัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 
7) จัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
8) สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนกระบี่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต และอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีเมืองกระบี่ 
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9) ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพทุกช่วงวัย 
10) พัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
11) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
12) ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
13) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 :   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
     วัตถุประสงค์ 

1) พ้ืนที่ ชุมชน มีการบริหารจัดการ รักษา และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
3) ทรัพยากรน้ำมีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอ 
4) เป็นเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธี 
5) ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัด 
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของภาคส่วน 

ต่างๆ ในจังหวัด มีไม่ต่ำกว่า ๖0 โครงการต่อป ี
2) พ้ืนที่ป้าหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม ได้รับการฟื้นฟูร้อยละ ๒0 ของพ้ืนที่ป่าหรือ 

ที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกและมีการจับกุม 
3) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะถูกต้องตามหลักวิชาการและ 

หลักสากลไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘· ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 
4) จำนวนแหล่งน้ำสายหลักมีคุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘0 ของแหล่งน้ำสายหลัก 

ทั้งหมด 
5) จำนวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาทั้งจังหวัด 

ไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิจกรรม 

แนวทางการพัฒนา  
1) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า และป่าอนุรักษ์ 
2) ป้องกันและควบคุมการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
3) พัฒนาระบบบำบัดมลพิษที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้าน

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
6) สร้างจิตสำนึกของประชาชน ไม่ให้ทำลายและมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

รูปความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) กับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 

                                   ข้อความเดิม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 63-70 ) 

       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

แผนพฒันาภาค 

Thailand 4.0 

นโยบายรัฐบาล   

นโยบายกระทรวง กรม ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กระบี่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น               
เทศบาลตำลเหนือคลอง 

นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลปัญหาความ           
ต้องการของประชาชน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3.ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

5.ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบกากรบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

5.ความ
มั่นคง 

3.สร้างความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจและการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน 

1.เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

2.สร้างความเป็น
ธรรมลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจสิติกส ์

6.เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ 

9.พัฒนาภูมภิาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

8.พัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม 

4.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10.การต่างประเทศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน และภมูิภาค 

แผนพัฒนาภาคใต้          1.พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนำ
ของโลก 

4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเช่ือมโยงการค้าโลก 

3.พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรหลกั
ของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 

2.พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาลม์น้ำมันแห่งใหม่
ของประเทศ 

5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพฒันาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

6.พัฒนาพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมาย 

แผนพัฒนาภาคใต้          1.พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพช้ันนำ
ของโลก 

4.พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเช่ือมโยงการค้าโลก 

3.พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรหลกั
ของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 

2.พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราและปาลม์น้ำมันแห่งใหม่
ของประเทศ 
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1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพและยั่งยืน 
เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภมูิภาคและ
นานาชาติ  

 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
(ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง) 

5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพฒันาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

6.พัฒนาพ้ืนท่ีระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมาย 

1.พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอยา่งยั่งยืน 

3.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน 

2.พัฒนาระบบและสรา้งมูลค่าเพิม่ให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสตัว์ ท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพื่อให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ังคมน่าอยู่ และ
ปรับตัวเท่าทันบรบิทการเปลี่ยนแปลง 
 

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน 
 

2.ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน
การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร 
ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ 
พลังงาน ทางเลือก 
 

43 



ห น ้ า  | ๔๔ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต  
จ.กระบี ่

 

3.เสริมสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู ่2.เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพิม่
ศักยภาพให้กับการเกษตร 

 

1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว  
(Green Tourism) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 

3.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาสาธารณสุขและ 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

4.การพัฒนาชุมชน 5.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพและยั่งยืน 
เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภมูิภาคและ
นานาชาติ  

 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่   3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ังคมน่าอยู่ และ
ปรับตัวเท่าทันบรบิทการเปลี่ยนแปลง 
 

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน 
 

2.ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน
การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร 
ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ 
พลังงาน ทางเลือก 
 

4.อน ุ ร ั กษ ์ฟ ื ้ นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเป็นเมืองท่องเที ่ยว
คุณภาพ 

 

2.การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 

8.การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

44 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 5อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่าง
ยั่งยืน 
        แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
ยั่งยืน 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที ่ 4 อนุรักษ์ฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขคร้ังที่ 1/2566    ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                                              

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ              
โลจิสติกส์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
อย่างยั่งยืน 
       แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

อย่างยั่งยืน 
       แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพ่ือ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

รูปความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  กับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2570) 

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาภาคใต ้

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs) 

ประเทศไทย 4.0 หรือ THAILAND 4.0   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น               
เทศบาลตำลเหนือคลอง 

นโยบายผู้บริหาร ข้อมูลปัญหาความ           
ต้องการของประชาชน 

ข้อความใหม ่
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โโครงสร้างความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

ของเทศบาลตำบลเหนื 
อคลอ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.พัฒนาการทอ่งเทีย่ว
ของภาคให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วคุณภาพชัน้
นำของโลก 

แผนพัฒนา
ภาคใต ้         

2.พัฒนาอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพารา
และปาล์มนำ้มันแห่ง
ใหม่ของประเทศ 

3.พัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรหลกั
ของภาคและสร้าง
ความเขม้แขง็ 

4.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
สนับสนุนการทอ่งเที่ยว 
การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมและการ
เชื่อมโยงการค้าโลก 

5.อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาทีย่ั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

6.พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายเชื่อมโยงการค้าโลก 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ.2561-
2580) 

1.ด้าน
ความม่ันคง 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3.ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

5.ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

6.ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 1  
ไทยเป็น

ประเทศชั้นนำ
ด้านสินค้า
เกษตรและ

เกษตรแปรรูป 
มูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ 
5 

ไทยเป็นประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์

ทางโลจสิติกส์
ท่ีสำคัญของ

ภูมิภาค 

หมุดหมายท่ี 
7 

ไทยมีวิสาหกจิ
ขนาดกลาง

และขนาดย่อม
ที่เข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง 
และสามารถ
แข่งขันได้ 

หมุดหมายท่ี 8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่
น่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 
9 

ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมี

ความคุ้มครอง
ทางสงัคมที่
เพียงพอ
เหมาะสม 

หมุดหมายที่ 6 
ไทยเป็น

ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ
อาเซียน 

หมุดหมายที่ 4 
ไทยเป็น

ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่า

สูง 

หมุดหมายท่ี 3 
ไทยเป็นฐาน

การผลิต 
ยานยนต์

ไฟฟ้าท่ีสำคัญ
ของโลก 

หมุดหมาย
ที่ 2  

ไทยเป็น
จุดหมายของ
การท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพ

และความ
ยั่งยืน 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 13 
(พ.ศ.2566-

2570) 

หมุดหมายที่ 10 
ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที่ 11 
ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ

และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ                       

หมุดหมาย
ที่ 12 
ไทยมี

กำลังคน
สมรรถนะสูง 

มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์
การพัฒนา
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

1.ขจัดความ
ยากจน 

2. ยุติความหิว
โหย บรรลุ
ความมั่นคง
ทางอาหาร

และยกระดับ
โภชนาการ

สำหรับทุกคน
ในทุกวัย 

3.สร้างหลักประกนั
ว่าคนมีชีวิตท่ีมี
สุขภาพดีและ

ส่งเสริมสวัสดิภาพ
สำหรับทุกคนในทุก

วัย 

4.สร้างหลักประกนั
ว่าทุกคนมีการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนนุ
โอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

9. สร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม

และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 8.ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 

ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มท่ี มีผลิต
ภาพ และ การมีงานท่ี
เหมาะสมสำหรับทุกคน 

 7.สร้าง
หลักประกันให้ทุก
คนสามารถเข้าถึง
พลังงานสมัยใหม่ท่ี

ยั่งยืนในราคาท่ี
ย่อมเยา 

5. บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและ

เด็กหญิง 

 6. สร้างหลักประกันวา่
จะมีการจัดให้มีนำ้และ
สุขอนามัยสำหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการท่ี

ยั่งยืน 

10. ลดความไม่
เสมอภาค

ภายในประเทศ
และระหว่าง

ประเทศ 

11. ทำให้เมืองและ
การต้ังถ่ินฐานของ

มนุษย์มีความ
ครอบคลุม 

ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน 

 12. สร้าง
หลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ี

ยั่งยืน  

13. เร่งต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของท่ีดินและ
ฟื้นสภาพกลับมาใหม่และ

หยุดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป้าหมายการ
พัฒนาที่
ยั่งยืน 

(SDGs) 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู
สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

49 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง 

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 
(พ.ศ.2566-2570) 

 

1.ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 

กิจการต่อเนื่องอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.สนับสนุนและพัฒนาการท่องเทีย่วเนน้คุณ
ค่าที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

3.ส่งเสริมการเกษตรยั่งยนืและเกษตรสมยัใหม่
ให้มีประสิทธภิาพ 

4.การพัฒนาสังคมและความมัน่คงในทกุมติิ 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี ่
(พ.ศ.2566-2570) 

1.พัฒนาการทอ่งเทีย่วให้มีคุณภาพและยั่งยนื เพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และ

เชื่อมโยงการทอ่งเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

2.ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตร
และแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ การ
พัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลอืก 

3.พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ และปรับตวัเท่าทนับริบท

การเปลี่ยนแปลง 

4.อนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิความยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต  
จ.กระบี่ 

1.พัฒนาการทอ่งเทีย่วให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว  
(Green Tourism) 

2.เพิ่มมูลค่าผลผลติทางการเกษตร และ
เพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร  

3.เสริมสร้างคุณภาพชวีิตประชาชน
สู่สังคมน่าอยู ่

4.อนุรกัษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การเป็น

เมืองท่องเทีย่วคณุภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 

1.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

2.การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ความปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 

4.การพัฒนาชุมชน 5.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

6. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

7. การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 8.การพัฒนาด้านการเมอืงและ
การบริหาร 

1.พัฒนาการทอ่งเทีย่วของ
ภาคให้เป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว
คุณภาพชั้นนำของโลก 

แผนพัฒนาภาคใต้          2.พัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาล์ม
น้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 

3.พัฒนาการผลิตสนิค้า
เกษตรหลกัของภาคและ
สร้างความเข้มแข็ง 

4.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการ
ท่องเทีย่ว การพฒันาเขตอุตสาหกรรม
และการเชือ่มโยงการค้าโลก 

5.อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

6.พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายเชื่อมโยงการค้าโลก 
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ความเชื่อมโยงของยุทศาสตร์กับ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  

-  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
-  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม 
-  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  
- หมุดหมาย ที ่  4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
- หมุดหมาย ที ่  9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
- หมุดหมาย ที ่12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

       Sustainable Development Goal : SDGs   
- เป้าหมาย ที ่  1 ขจัดความยากจน 
- เป้าหมาย ที ่  2  ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย 
- เป้าหมาย ที ่  3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
- เป้าหมาย ที ่  5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
- เป้าหมาย ที ่  10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

        แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 
        แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  

-  ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 

- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบรบิท
การเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  : การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  
- ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  
- หมุดหมาย ที ่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
- หมุดหมาย ที ่  9 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

       Sustainable Development Goal : SDGs   
- เป้าหมาย ที่   11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและ

ยั่งยืน 
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- เป้าหมาย ที ่  16  ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ - 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  
- ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั ่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้  

มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ :  

- ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
- ยุทธศาสตร์ที ่ 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3   : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  
- ยุทธศาสตร์ที ่  5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  
- หมุดหมาย ที ่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
- หมุดหมาย ที่   11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ                       
       Sustainable Development Goal : SDGs   

- เป้าหมาย ที ่   6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน   

- เป้าหมาย ที ่  13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  
- เป้าหมาย ที่   14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
- เป้าหมาย ที่   15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  
- ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ :  
- ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
- ยุทธศาสตร์ที ่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 

        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4   : การพัฒนาชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  
- ยุทธศาสตร์ที ่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- ยุทธศาสตร์ที ่  4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  
- หมุดหมาย ที ่  ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

       Sustainable Development Goal : SDGs   
- เป้าหมาย ที ่  3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 
- เป้าหมาย ที ่  5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
- เป้าหมาย ที ่  10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
- เป้าหมาย ที ่  17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนพัฒนาภาคใต้:  
- ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
- ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1.ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 

กิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั ่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้  

มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ที/่ประเด็นการพัฒนาที่  2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้า

เกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลือก   
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ :  

- ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพให้กับการเกษตร 
- ยุทธศาสตร์ที ่ 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
- ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมาย ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
       Sustainable Development Goal : SDGs   

- เป้าหมาย ที่   4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

- เป้าหมาย ที่   16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

        แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 

        แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  
-  ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้

มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  

-  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  

- หมุดหมาย ที ่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมาย ที ่ 5ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมาย ที ่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
- หมุดหมาย ที ่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

       Sustainable Development Goal : SDGs   
- เป้าหมาย ที ่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
- เป้าหมาย ที ่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ 

และ การมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
- เป้าหมาย ที ่9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 

และส่งเสริมนวัตกรรม 
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- เป้าหมาย ที ่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
        แผนพัฒนาภาคใต้:  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง

การค้าโลก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชื่อมโยงการค้าโลก 

        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  
- ยุทธศาสตร์ที่  2.สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 

        แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  
-  ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้

มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่  2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้า

เกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลือก 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
        แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่    7   : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี:  

-  ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
-  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
-  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 :  
- หมุดหมาย ที ่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลค่าสูง 
- หมุดหมาย ที ่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
- หมุดหมาย ที ่  5ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
- หมุดหมาย ที ่  6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 
- หมุดหมาย ที ่  8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
- หมุดหมาย ที ่  9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
- หมุดหมาย ที ่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

       Sustainable Development Goal : SDGs   
- เป้าหมาย ที ่  1 ขจัดความยากจน  
- เป้าหมาย ที ่  2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัย 
- เป้าหมาย ที่   8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิต

ภาพ และ การมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
- เป้าหมาย ที ่  12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

        แผนพัฒนาภาคใต้:  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
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- ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 
- ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง

การค้าโลก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชื่อมโยงการค้าโลก 

        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน:  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1.ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ 

กิจการต่อเนื่องอ่ืน ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- ยุทธศาสตร์ที ่2 สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 

        แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ :  
-  ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพให้ได้

มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้า

เกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลือก 
- ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบท

การเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ :  

- ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
- ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ิมศักยภาพให้กับการเกษตร 

        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 : หมุดหมาย ที่   13  ไทยมีภาครัฐที ่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
       Sustainable Development Goal : SDGs  เป้าหมาย ที ่ 16  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ        
        แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่  6.พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เชื่อมโยงการค้าโลก        
        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงในทุกมิติ 
        แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่/ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
และปรับตัวเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายต่างๆ 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ตลอดจนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม
ทางการเมือง ระเบียบกฎหมายต่างๆ  งบประมาณ บุคลากร การประสานงานหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระแสวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลอันก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวกำหนดแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการประโยชน์ต่อท้องถิ่นใน
อนาคตต่อไป    ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนั้น ได้ทําการประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เก่ียวข้อง    

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายต่างๆ 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ตลอดจนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื่อและวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม
ทางการเมือง ระเบียบกฎหมายต่างๆ  งบประมาณ บุคลากร การประสานงานหรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระแสวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลอันก่อให้เกิดทั้งโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวกำหนดแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดการประโยชน์ต่อท้องถิ่นใน
อนาคตต่อไป    ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนั้น ได้ทําการประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อมภายนอก

                                      ข้อความเดิม(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 63-70 ) 

ข้อความใหม ่
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ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
        รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 
1 
  
  
  
  
  
  

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  
  
  
  
  
  

บริการชุมชนและสังคม 
  
  

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ   

แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
นันทนาการ 

กองการศึกษา 
 

การดำเนินงานอ่ืนๆ 
 

แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลัดเทศบาล,กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง   
2 การรักษาความสงบเรียบร้อยความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาล   

          

3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  
 
 
  

การบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข   

    แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข,   

      กองช่าง   

ข้อความเดมิ   (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าท่ี 76 ) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                         ๕๙ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน 
        รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 
4 การพัฒนาชุมชน การบริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัดเทศบาล   

            

5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา   

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
  

กองการศึกษา 
  

  
      

6 การพัฒนาโครงสร้าง การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง   

  พ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง   

7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง   

            
    การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง   

8 การพัฒนาด้านการเมือง บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล   

  และการบริหาร         

            
  รวม   8  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 สำนัก/กอง   
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3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1 ยุทธศาสตร์ ที ่3  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่4  
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคเท่า
เทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที ่5  
 
ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมาย ที่   4  
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์
และสุขภาพมูลค่า
สูง 
 
หมุดหมาย ที่   9  
ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และมีความ
คุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 
 
หมุดหมาย ที่ 12  
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมาย ที่   1  
ขจัดความยากจน 
 

เป้าหมาย ที่   2   
ยุติความหวิโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดบั
โภชนาการสำหรับทกุ
คนในทุกวัย 
 

เป้าหมาย ที่   3  
สร้างหลักประกันวา่คน
มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพ
สำหรับทุกคนในทุกวยั 
 

เป้าหมาย ที่   5  
บรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 
เป้าหมาย ที่   10 
 ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  1  
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล และ
เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวระดับ
ภูมิภาคและ
นานาชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  3 
 พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการ
ส่งเสริมให้ออกกำลังกายการจัดให้มีเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุก
ประเภทพร้อมปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถ
เป็นหน่วยงานที ่ให้บร ิการด ้านการสร ้างเสริม
สุขภาพและเป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน 
เพิ่มความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข 
4) ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุข
ภาวะ ภาคประชาชนโดยผ่านกลุ ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.) 
5)  พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและ
ส ิ ่ งแวดล ้อมในชุมชน ผ ู ้ประกอบการร ้านค้า
ร้านอาหารหาบเร่ แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ ทั้ง
ด้านสถานที ่และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื ่อให้
ผู้บริโภคเข้าสู่มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
โยธา 

-กองสาธารณสุขฯ 
-สำนักปลัดเทศบาล 
-กองการศึกษา 
--กองช่าง 

ข้อความใหม ่
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม   

หมุดหมาย ที่   8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า
อยู่ ปลอดภัย 
 
หมุดหมาย ที่   9 
ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเท่ียว
ที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 

เป้าหมาย ที่   11  
ทำให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน 
 
เป้าหมาย ที่   16  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
ให้ได้ มาตรฐานใน
ระดับสากล และ
เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวระดับ
ภูมิภาคและ
นานาชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  3 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียว
สีเขียว (Green 
Tourism) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องวงจร
ปิด CCTV เพ ื ่อเฝ ้าระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชน นอกจากนี้จัดให้มีเวรยามเฝ้า
ระว ังเพ ื ่อทำหน ้าท ี ่ตรวจตราด ูแลความสงบ
เร ียบร้อย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยต่างๆ ตลอดจนทำหน้าที ่ร ักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งเสริมสร้าง
เครือข่ายแนวร่วมของประชาชนตำรวจชุมชนอบต
งานป้องกันเพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัยต่างๆ 
2) การป้องก ันบรรเทาสาธารณภัยและระงับ
อัคคีภัย จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดหา
อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอคัคีภยั
อย่างทั่วถึง การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย การฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ ่มมากขึ้น 
เพื ่อให้เป็นกำลังสนับสนุนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณา
การก ับท ุกภาคส่วนอย ่างต ่อเน ื ่องและย ั ่งยืน
โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบ
บูรณาการ 
3) ส่งเสร ิมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้ง
ชุมชนกลุ่มเครือข่ายเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะปัญหายา
เสพติดและจัดให้มีกิจกรรมต่างๆทำให้ครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแขง็ เพื่อให้การดำเนินงานทางดา้น
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด เข้ามาในชุมชนและ
ป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก 
โดยม ี การรณรงค ์หาผ ู ้ สม ั คร ใจ เข ้ า ร ับการ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ติดประวัติ 
4) ปรับปรุงระบบการจราจรให้เป็นระบบ ปลอดภยั 
และได้มาตรฐาน 

-แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

-สำนักปลัดเทศบาล 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3 ยุทธศาสตร์ที่   5  
ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมาย ที่   10 
ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 
  
หมุดหมาย ที่   11 
ไทยสามารถลด
ความเส่ียงและ
ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ                       

เป้าหมาย ที่    6  
สร้างหลักประกันวา่จะ
มีการจัดให้มีน้ำและ
สุขอนามัยสำหรับทุก
คนและมีการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน   
เป้าหมาย ที่   13  
เร่งต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น  
เป้าหมาย ที่   14 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืนเพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมาย ที่   15 
ปกป้อง ฟื้นฟู และ
สนับสนุนการใช้ระบบ
นิเวศบนบกอยา่งยั่งยืน 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
ต่อสู้การกลายสภาพ
เป็นทะเลทราย หยุด
การเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและฟื้นสภาพ
กลับมาใหม่และหยุด
การสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพ
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  4 
อนรุักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิ
ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียว
สีเขียว (Green 
Tourism) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1)  รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังมลภาวะทาง
น้ำและอากาศ 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 
4) ส ่ ง เ ส ริ ม พ ั ฒน า ป ร ั บ ป ร ุ ง ภ ู ม ิ ท ั ศ น์
สวนสาธารณะในชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อ
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชน 
5) สนับสนุนส่งเสร ิมให ้ประชาชนองค ์กร
ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการอน ุ ร ั กษ ์บำร ุ ง ร ั กษาการจ ั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุข 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 20 ป ี
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4 ยุทธศาสตร์ที่   4  
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

หมุดหมาย ที่   
12 ไทยมี
กำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมาย ที่   5  
บรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
 
เป้าหมาย ที่   10  
ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 
เป้าหมายที่ 16  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่/
ประเด็นการพัฒนาที ่ 
3 
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่  3
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาชุมชน 

1) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง และพัฒนา
เทศบาล  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนและชุมชน  
2)  สน ับสน ุนส ่งเสร ิมการบร ิหารงานของ
คณะกรรมการชุมชนและการจัดทำแผนแม่บท
ชุมชนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมหรือประชาคม
ต่างๆเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค
ประชาชนและชุมชน 
3)  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็น
พื้นฐานสำหรับการพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ
และผ ู ้พ ิการและเช ื ่อมโยงการทำงานด้าน
สวัสดิการสังคมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประชาชนมี
ความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองให้
เจริญโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันการ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆอาทิการ
จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                         ๖๔ 

ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5  ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน 
 
 

หมุดหมาย ที่ 12 
ไทยมีกำลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

เป้าหมาย ที่   4  
สร้างหลักประกันวา่ทุก
คนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอยา่ง
ครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 
เป้าหมาย ที่   16 
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุก
ระดับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  3  
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

1) พัฒนา คุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ
ทันสมัย เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็กกอ่นเข้า
สู่ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรยีน
ในเขตเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ และ
มุ ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับอาเซียน 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในเขต
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
3) ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์บำรุงรักษา
ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์
ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ไว้ในรูปแบบ
ต่างๆ เช ่นงาน ประเพณีว ันสงกรานต ์งาน
ประเพณีทำบ ุญต ักบาตรว ันข ึ ้นปีใหม ่งาน
ประเพณีวันลอยกระทงรวมทั้งกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันสำคัญของทางราชการ งานรัฐพิธีและ
ประเพณีท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเครื่อง
ยึดเหนี ่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลเหนือ
คลองโดยความร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาใน
การจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ศูนย ์รวมจิตใจของคนในชุมชนให้เป ็นศูนย์
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนใน
ชุมชน 
 

-แผนงาน
การศึกษา 
-แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 20 ป ี
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6 ยุทธศาสตร์ ที ่2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันของ
สังคม 

หมุดหมาย ที่   2 
ไทยเป็นจุดหมาย
ของการท่องเท่ียว
ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 
หมุดหมาย ที่   5
ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่
สำคัญของภูมิภาค 
หมุดหมาย ที่   6 
ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 
หมุดหมาย ที่   8 
ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

เป้าหมาย ที่   8  
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที่ มี
ผลิตภาพ และ การมี
งานที่เหมาะสมสำหรับ
ทุกคน 
เป้าหมาย ที่   9  
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความทนทาน 
ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน 
และส่งเสริมนวัตกรรม 
 
เป้าหมาย ที่   11  
ทำให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้มีคุณภาพและ
ยั่งยืน เพิ่มศักยภาพ
ให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล และ
เช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวระดับ
ภูมิภาคและ
นานาชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่  2 
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ผลิตด้านการเกษตร
และแปรรูปสินค้า
เกษตรอย่างครบ 
วงจร ควบคู่กับ การ
พัฒนา อุตสาหกรรม 
สะอาดและ พลังงาน 
ทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียว
สีเขียว (Green 
Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้าง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช ่น ถนน 
ทางเด ินเท ้า ระบบไฟฟ้า  น ้ำประปา  ให้
ครอบคลุมและได้มาตรฐาน   
2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว   
3) ก่อสร้างและแก้ไขทางน้ำ และ ระบบระบาย
น้ำในชุมชน ท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน 

-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และโยธา 
-แผนงานเคหะ
และชุมชน 

--กองช่าง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

7 ยุทธศาสตร์ ที ่2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ที ่4  
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ ที ่5  
ด้านการสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมาย ที่   1  
ไทยเป็นประเทศชัน้นำ
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูป มูลค่าสูง 
หมุดหมาย ที่   2  
ไทยเป็นจุดหมายของการ
ท่องเทีย่วที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน 
หมุดหมาย ที่   5 
ไทยเป็นประตกูารค้าการ
ลงทุนและยุทธศาสตรท์าง 
โลจิสตกิส์ที่สำคัญของ
ภูมิภาค 
หมุดหมาย ที่   6  
ไทยเป็นศนูย์กลาง
อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกสอ์ัจฉรยิะ
และอุตสาหกรรมดจิิทลั
ของอาเซียน 
หมุดหมาย ที่   8  
ไทยมีพืน้ทีแ่ละเมือง
อัจฉริยะทีน่่าอยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่างยั่งยนื 
หมุดหมาย ที่   9  
ไทยมีความยากจนข้ามรุน่
ลดลง และมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอเหมาะสม 
หมุดหมาย ที่   10  
ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวียน
และสังคมคาร์บอนต่ำ 

เป้าหมาย ที่   1  
ขจัดความยากจน  
เป้าหมาย ที่   2  
ยุติความหวิโหย 
บรรลุความมั่นคง
ทางอาหารและ
ยกระดับ
โภชนาการสำหรับ
ทุกคนในทุกวัย 
เป้าหมาย ที่   8  
ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม 
และยั่งยืน การจา้ง
งานเต็มที่ มีผลิต
ภาพ และ การมี
งานที่เหมาะสม
สำหรับทุกคน 
เป้าหมาย ที่   12  
สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่/
ประเด็นการพัฒนาที ่
1 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและยั่งยืน 
เพิ่มศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับ
สากล และเชื่อมโยง
การท่องเท่ียวระดับ
ภูมิภาคและ
นานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 
ยกระดับขีด
ความสามารถในการ
ผลิตด้านการเกษตร
และแปรรูปสินค้า
เกษตรอย่างครบ 
วงจร ควบคู่กับ การ
พัฒนา อุตสาหกรรม 
สะอาดและ พลังงาน 
ทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่ 3  
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการท่องเท่ียว
ให้เป็นการท่องเท่ียว
สีเขียว (Green 
Tourism) 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร และเพิ่ม
ศักยภาพให้กับ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1) พัฒนารายได้ของเทศบาล เพื่อให้เทศบาลมี
รายได้เพียงพอ ที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ตาม
นโยบายที่วางไว้ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้น 
ยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม
เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมทั้งจัดระบบ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระ
ภาษีและ ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องจัดหา
งบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการ
ดำเนินงานโดยการจัดทำโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงกรมจังหวัด
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการต่างๆ
ที ่ เก ี ่ยวข ้องเพ ื ่อให ้ม ีงบประมาณมาพัฒนา
เทศบาลตำบลเหนือคลองอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร
และพัฒนาอาชีพต่างๆที ่เหมาะสมกับสภาวะ
และบริบทของท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
ป ัจจ ุบ ันและให ้การสน ับสน ุนช ุมชนและ
ผู ้ประกอบการ smes โดยจัดหาแหล่งเงินทุน
ธนาคารของรัฐ 
4) ดำเน ินโครงการจุดพักและศูนย ์อาหาร
สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงาน
อุตสาหกรรม
และโยธา 

-กองคลัง 
--กองช่าง 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566/2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง                         ๖๗ 

 
ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 20 ป ี
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวดั
กระบี่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดักระบี ่

ยุทธศาสตร ์
เทศบาลตำบล
เหนือคลอง 

กลยุทธ ์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

8 ยุทธศาสตร์ ที ่6  
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

หมุดหมาย ที่   13  
ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมาย ที่  16  
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุก
คนเข้าถึงความยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิผลรับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุก
ระดับ        

ยุทธศาสตร์ท่ี/ประเด็น
การพัฒนาที่ 3 
 พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชนสู่สังคมน่า
อยู่ และปรับตัวเท่า
ทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนสู่
สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 

1) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานใน
รูปแบบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่
ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะใน
การทำงาน 
2) ดำเนินการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของเทศบาล การบริหารงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้
หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการทำงาน ให้
สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พัฒนา ทรัพยากร
บุคคลขององค์กร ให้มีความพร้อม ทักษะ เพิ่ม
ขีดความสามาร เพื ่อรองรับการบริการแต่ละ
ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3) พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื ่อให้
สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถ
ให้บร ิการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ 
 
 

-แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

-สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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