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 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง :  ส่วนที่ 1  

 

ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้ง  

เทศบาลตำบลเหนือคลอง  เดิมจัดตั ้งเป็นสุขาภิบาล  มีช ื ่อว ่า “สุขาภิบาลเหนือคลอง             
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่”  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  จัดตั ้งสุขาภิบาลเหนือคลอง เมื ่อวันที่                      
24 ตุลาคม  2504   ประกาศราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  78  ตอนที่ 87   ลงวันที่   24  ตุลาคม  2504 

ต่อมา  เมื ่อว ันที ่ 25 พฤษภาคม  2542   ได้ร ับการเปลี ่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล            
เหนือคลองเป็นเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  
พ.ศ. 2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา     เล่มที่ 116   ตอนที่ 9  ก  วันที่ 24   กุมภาพันธ์  2542 

 ปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง   ตั้งอยู่ เลขที่  68   ถนนเทศบาล 2   หมู่ที่  2  
ตำบล เหนือคลอง   อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  81130   ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่  ระยะทาง
ประมาณ   17  กิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี้           

   ทิศเหนือ     ติดต่อกับ     หมู่ที่ 4  ตำบลเหนือคลอง 
   ทิศใต้    ติดต่อกับ     ทะเลอันดามัน 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     หมู่ที่ 6  ตำบลเหนือคลอง 
   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ     หมู่ที่ 3  ตำบลเหนือคลอง 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาด  

บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะเป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน บริเวณทางตอนใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
กระจัดกระจายสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น    

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
       เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉยีงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู ได้แก่  
                  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตเ่ดือนมกราคม   ถึง  เดือนเมษายน    
                 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนธันวาคม      

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะเป็นดินร่วนซุย  การใช้ประโยชน์จากดินส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 

ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรม และยังมีพ้ืนที่บางส่วนทำการเกษตร 
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
              แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มี ดังนี้ 
 

1.5.1) ห้วย จำนวน 3   แห่ง 
1.5.2) คลอง จำนวน 3   แห่ง ได้แก่ 

 (1) คลองหินลื่น     
    (2) คลองฉิ้ว     
    (3) คลองท่ากรวด       

1.5.3) สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
    (1)  สระน้ำโรงพระ    
    (2)  สระน้ำฝ่ายห้วย    

 
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      
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2.2  การเลือกตั้ง 
          เทศบาลตำบลเหนือคลอง แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ออกเป็น  2 เขตเลือกตั้ง  ในแต่
ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 6 คน  รวมทั้งหมด 12 คน และแบ่งเขตเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เป็น 
1 เขตการเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ในวันที่ 
28 มีนาคม 2564 ประชาชนมาใช้ สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2,659   คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด  จำนวน  3,231   คน  คิดเป็นร้อยละ  82.29  และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน  
2,652 คน   จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 3,228  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.15   เทศบาลตำบลเหนือคลอง  
ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี และ สภาเทศบาล  ดังนี้ 

• นายกเทศมนตรี   
เทศบาลตำบลเหนือคลอง  มีนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน    ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่ง นับแต่วันเลือกตั้ง และมีระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งคราวละ  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตาม  ไม่เกิน 2 คน  
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  
จำนวนรวมกันไม่เกินสองคน 

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้

เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓)  แต ่งต ั ้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท ี ่ปร ึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
(๔)  วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕)  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในตามพระราชบัญญัติเทศบาล และกฎหมายอื่น 

  ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย หรือมีอำนาจอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 

       คณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย 
1. นายปองพล    ซ้ายเส้ง  นายกเทศมนตรี 
2. นายสุเชษฐ    พรหมศรี  รองนายกเทศมนตรี 
3. นางศิริวรรณ  เอ่งฉ้วน  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนธรณ์   เจียวก๊ก    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
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• สภาเทศบาล    
                 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  12  คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน และให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  (มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564  ) สภาเทศบาล มีประธานสภา 1 คน  และรองประธานสภา 1 คน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่ง
จนครบอายุของสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล  ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภา
เทศบาลให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการ
แทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยให้สภาเทศบาล
เลือกพนักงานหรือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาล 1 คน เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
    กิจการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย 

1. นายธนะสิทธิ์  เกกินะ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
2. นายสุริยัน   ชูสวน รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
3. นายมนตรี  เอ่งฉ้วน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ประกอบด้วย 
1. นายสุริยัน  ชูสวน  
2. นายณัฐดนัย  เจียวก๊ก  
3. นายเอกราช  วัชรเฉลิม 
4. นายเจษฎายุทธ  บุญเจริญ 
5. นายธนะสิทธิ์  เกกินะ  
6. นายคชกร  ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร  
7. นายอาทิตย์   เจียวก๊ก  
8. นายรัฐพงค์   นาคเกลี้ยง   
9. นางปาลิณีย์  สิริปัณณวิทย์  
10. นายสันทัด  ลิ่มบุตร  
11. นายพรภพ  สูกี้  
12. นายมนตรี  เอ่งฉ้วน  
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การเลือกตั้ง การเลือกตั้ง 

 

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ 
 

 
โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สภาเทศบาล ประชาชน นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

• ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
• เลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

สถานธนานุบาล 

กองคลัง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

สถานธนานุบาล 

สำนักปลัดเทศบาล 
      หัวหนา้สำนกัปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

กองสาธารณสขุฯ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 
ธา 

กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 

1. ฝ่ายสวัสดกิารสังคม 
   - งานสวัสดกิารสังคม 
2. งานการเจ้าหน้าที ่
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. งานทะเบียนราษฎร 
5. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
6. งานนิติการ 
7. งานบริหารทั่วไป 
 

1. ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
    -  งานบริการสาธารณสุข 
    -  งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
    -  งานป้องกันและควบคุมโรค 
 2. งานบริหารทัว่ไป 
     

 1. งานบริหารการศึกษา 
 2. งานส่งเสริมการศึกษา 
     ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3. งานบริหารท่ัวไป 
 

1. ฝ่ายพัฒนารายได ้
   - งานพัฒนารายได ้
   - งานแผนทีภ่าษแีละทะเบียน 
     ทรัพย์สิน 
2. งานการเงินและบัญช ี
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 
4. งานบริหารทั่วไป 
    
 
 

1. 1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
   - งานวิศวกรรมโยธา    
   - งานผังเมือง 
2.  งานสาธารณูปโภค 
3.  งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
4.  งานบริหารทัว่ไป 
    
 
 

 

      หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
                                                                                      

 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบนั    18    คน  
 

ระดับ ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

วิชาการ 
ระดับ 
ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการพเิศษ 
 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงาน 
จ้างทั่วไป 

จำนวน  1   4 1  2 1     6 2 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 
-  - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
-    ระดับต้น (1) 

งานสวัสดิการสังคม 

- - นักพัฒนาชุมชน 
-   (ปก./ชก.) (1) 
-  

 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 

- นักทรัพยากรบุคคล 
  (ปก./ชก.)  (1) 
- ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล (1) 

งานทะเบียนราษฎร 
- นักจัดการงานทะเบียนและบตัร  
  (ชพ.)   (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (1) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ (ปง./ชง.) (1)   
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2) 
- พนักงานดับเพลิง (ตามภารกิจ) (1) 
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (3) 
 

  งานบริหารทั่วไป 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)   
  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  (ปก./ชก.)  (1) 
 

งานนิติการ 
- นิติกร 
  (ปก./ชก.)  (1) 
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  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
  - นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้ (1) 
 

 
โครงสร้างกองคลัง 

 
 

 
 

 
 
                             
 

                   ฝ่ายพัฒนารายได้ 
 
 
                   งานพัฒนารายได้ 
                     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
                    งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                     - ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน (1)         
                 
  
 จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจบุัน   9   คน 
 

ระดับ ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

วิชาการ 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการพเิศษ 
 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

จำนวน    1 1      2      1 4 
 

  งานการเงินและบัญช ี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1) 
- จพง.การเงินและบัญช ี(ปง./ชง.)  (1) 

  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(1)                    
 
 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
  (ปง./ชง.)  (1)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)                                              
 

งานบริหารทั่วไป 
- พนักงานพิมพ์ดีด (1) 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
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โครงสร้างกองช่าง 
 

 
        
                                                                                                                       
 
                                                                                                         
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
   
 
 
 
   
 
  จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน   10   คน 
 

ระดับ ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

วิชาการ 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญ
การ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงาน 
จ้างทั่วไป 

จำนวน      1   1      2 4 2 
 

 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1) 
 งานวิศวกรรมโยธา 
- วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)  (1) 
 งานผังเมือง 
- นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) (1) 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 

   งานสาธารณูปโภค 
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
    (1)  
  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
    (1) 
  - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (1) 
  

 งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
 - คนงานท่ัวไป (2)   
 

 

งานบริหารทั่วไป 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
  (1) 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
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           โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
           
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปจัจบุัน   8    คน  
 

ระดับ ทั่วไป 
ระดับ

ปฏิบัติงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

วิชาการ 
ระดับ 
ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการพเิศษ 
 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

อำนวยการ
ท้องถิ่น

ระดับกลาง 

อำนวยการ 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

บริหาร 
ท้องถิ่น 
ระดับสูง 

พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงาน 
จ้างทั่วไป 

จำนวน  1   1         3 3 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                             
                                                                                        

ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

-   - นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (1) 
-   งานบริการสาธารณสุข 
-   - นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)  (1) 

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1) 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
- คนงานท่ัวไป (4) 
งานป้องกัน และควบคุมโรค 
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)  (1) 
- ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (1) 
 
 
 
 
 

  งานบริหารทั่วไป 
  - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) 

. 
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โครงสร้างกองการศึกษา 
 

 
 

          นักบริหารงานการศึกษา  6 
 
 
 
 

               
 
 
 

    

  จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน   12   คน     
ระดับ ทั่วไป 

ระดับ
ปฏิบัติงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 

ชำนาญงาน 

ทั่วไป 
ระดับ 
อาวุโส 

วิชาการ 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการพิเศษ 
 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

ครู คศ. 1 ครู คศ. 2 

จำนวน    1 1   4 3 3 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                             

      
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

งานบริหารการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1) 
- ผู้ช่วยสันทนาการ (1) 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  - ครู  คศ. 1   (3) 
  - ครู  คศ. 2  (3) 
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2) 

งานบริหารทั่วไป 
- นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.)  (1) 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
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โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                          

    จำนวนอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบนั 
 

ระดับ วิชาการ 
ระดับ 

ปฏิบัติการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ 

วิชาการ 
ระดับ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

 

วิชาการ 
ระดับ 

เชี่ยวชาญ 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

จำนวน       
   

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. (1) 
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อัตรากำลังพนักงานเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
              เทศบาลตำบลเหนือคลอง มีบุคลากรทั้งสิ้น  จำนวน    57     คน   แยกเป็น 
 

ที ่ ชื่อตำแหน่ง 
ทางการบริหาร 

ชื่อตำแหน่งของสายงาน  ระดับ จำนวนตาม
กรอบ

อัตรากำลัง 

จำนวนที่ 
ดำรงตำแหน่ง 

จริง 

หมาย
เหตุ 

1 ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น    กลาง 1 1  

สำนักปลัดเทศบาล        

ข้าราชการ      

1 หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานทั่วไป    ต้น 1 1  

2 หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม    ต้น 1 1  

3 - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร    ชพ 1 1  

4 - นักทรัพยากรบุคคล    ชก 1 1  

5 - นิติกร    ชก 1 1  

6 - นักพัฒนาชุมชน ชก.  ชก 1 1  

7 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ชก. 

 ชก 1 1  

8 - เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.  ปง 1 1  

9 - เจ้าพนักงานธุรการ ชง.   ชง 1 -ว่าง-  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

     

1 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน   1 1  

2 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา 

  1 1  

3 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา 

  1 1  

5 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1  

6 - พนักงานดับเพลิง  1 1  

7 - พนักงานขับรถยนต์   1  1  

8 - ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์   1 กำหนดใหม่  

9 - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  1 กำหนดใหม่  

 
 



                                                                       

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง :  ส่วนที่ 1  

 

16 
ที ่ ชื่อตำแหน่ง 

ทางการบริหาร 
ชื่อตำแหน่งของสายงาน  ระดับ จำนวน

ตามกรอบ
อัตรากำลัง 

จำนวนที่ 
ดำรงตำแหน่ง 

จริง 

หมาย
เหตุ 

พนักงานจ้างท่ัวไป        

1 - พนักงานดับเพลิง   1 1  

2 - พนักงานดับเพลิง   1 1  

3 - พนักงานดับเพลิง   1 1  

  รวมสำนักปลัด  21 18  

กองคลัง        

ข้าราชการ      

1 ผอ.กองคลัง นักบริหารงานการคลัง    ต้น 1 1  

2 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง    ต้น 1 1  

3  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./
ชก. 

1 กำหนดใหม่  

4 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ชง 1 1  

5 - เจ้าพนักงานพัสดุ    ปง. 1 1  

ลูกจ้างประจำ 
 

     

1 - พนักงานพิมพ์ดีด   1 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

     

1 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 1  

2 - ลูกมือช่างแผนที่ภาษีฯ   1 1  

3 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

  1 1  

4 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   1 1  

  รวมกองคลัง  10 9  

กองช่าง 
 

     

ข้าราชการ      

1 ผอ.กองช่าง นักบริหารงานช่าง    ต้น 1 1  

2 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง 

นักบริหารงานช่าง    ต้น 1  -ว่าง-  

3 - วิศวกรโยธา    ชก. 1 1  

4 - นายช่างโยธา   ชง 1 -ว่าง-  
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ที ่ ชื่อตำแหน่ง 

ทางการบริหาร 
ชื่อตำแหน่งของสายงาน  ระดับ จำนวนตาม

กรอบ
อัตรากำลัง 

จำนวนที่ 
ดำรง
ตำแหน่ง 
จริง 

หมาย
เหตุ 

 ลูกจ้างประจำ        

1  - คนงาน   1 1  

2 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

  1 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

1 - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   1 1  

2 - ผู้ช่วยนายช่างโยธา   1 1  

3 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   1 1  

4 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   1 1  

พนักงานจ้างท่ัวไป 
 

     

1 - คนงานทั่วไป   1 1  

2 - คนงานทั่วไป   1 1  

  รวมกองช่าง  12 10  

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
     

1 ผอ.กองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข    ต้น 1 -ว่าง-  

2 หัวหน้าฝ่ายบริการ
สาธารณสุขฯ 

นักบริหารงานสาธารณสุข   ต้น 1 -ว่าง-  

3 - เจ้าพนักงานสาธารณสุข    ชง 1 1  

4 - นักวิชาการสาธารณสุข    ชก 1 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

1 - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

  1 1  

2 - ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล   1 1  

3 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 1  

4  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  1 กำหนดใหม่  
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ที ่ ชื่อตำแหน่ง 

ทางการบริหาร 
ชื่อตำแหน่งของสายงาน  ระดับ จำนวนตาม

กรอบ
อัตรากำลัง 

จำนวนที่ 
ดำรง
ตำแหน่ง 
จริง 

หมาย
เหตุ 

พนักงานจ้างท่ัวไป      

1 - คนงานท่ัวไป  1 1  

2 - คนงานท่ัวไป   1 1  

3 - คนงานท่ัวไป   1 1  

4 - คนงานท่ัวไป   1 -ว่าง-  

  รวมกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 12 8  

กองการศึกษา        

ข้าราชการ      

1 ผอ.กองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา   ต้น 1 -ว่าง-  

2 - นักวิชาการศึกษา ชก.  ชก 1 1  

3 - นักจัดการงานทั่วไป ชก. ชก 1 1  

4 - ครู คศ. 2  1 1  

5 - ครู คศ. 2  1 1  

6 - ครู คศ. 2  1 1  

7 - ครู คศ. 1  1 1  

8 - ครู คศ. 1  1 1  

9 - ครู คศ. 1  1 1  

พนักงานจ้างตามภารกิจ       

1 - ผู้ช่วยสันทนาการ  1 1  

2 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1 1  

3 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1 1  

4 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 1  

  รวมกองการศึกษา  13 12  

หน่วยตรวจสอบภายใน       

1 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน  1 -ว่าง-  

  รวมทั้งสิ้น  69 57  

 ( ที่มา : แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) สำนักปลัดเทศบาล  (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564)) 
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3.ประชากร  
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564)    

3.1.1 ประชากรทั้งหมด  จำนวน   4,288     คน      แยกเป็น  
- เพศชาย           2,051     คน  

                                          - เพศหญิง          2,237     คน  
3.1.2 ครัวเรือน   จำนวน           2,423      ครัวเรือน 
3.1.3 ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (18ปี ขึ้นไป)  จำนวน  3,310   คน   แยกเป็น 

- เพศชาย           1,557     คน  
                                          - เพศหญิง          1,757     คน  
 

                                     ข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนประชากร ย้อนหลัง  3  ปี  
รายการ 2561 2562 2563 

ชาย 2,130 2,120 2,065 
หญิง 2,271 2,258 2,227 

รวม 4,401 4,378 4,292 
ครัวเรือน 2,369 2,389 2,412 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,316 3,314 3,294 

    3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

สถิติประชากรแยกตามช่วง
อายุ 

ชาย หญิง รวม  คิดเป็นร้อยละ 

จำนวนประชากรเยาวชน   
(อายุต่ำกว่า 18 ปี) 

440 449 889 20.73 

จำนวนประชากรวัยแรงงาน
(อายุ 18-59 ปี) 

1,230 1,289 2,519 58.74 

จำนวนประชากรวัยผู้สูงอายุ
(อายุ  60 ปีขึ้นไป) 

381 499 880 20.52 

รวม 2,051 2,237 4,288  

 ( ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ  เดือนกรกฎาคม  2564 )  

 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
  4.1.1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         จำนวน    1  แห่ง   ได้แก่ 
    -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
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    4.1.2)  โรงเรียนระดับปฐมวัย   จำนวน   3  แห่ง ได้แก่ 
    -    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 
    -    โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 
        -    โรงเรียนโชคชัย กระบี่ 
 

    4.1.3)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน   3  แห่ง ได้แก่  
        -    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 
        -    โรงเรียนสังข์ทองวิทยา       
               -    โรงเรียนโชคชัย กระบี่ 

 4.2  สาธารณสุข 
1) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง 
2) คลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง 

  

 4.3  อาชญากรรม 
  เขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของ  สถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่

ในพ้ืนที ่ ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เทศบาลตำบลเหนือคลองมีการจัดเตรียมความพร้อม
สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนี้ 

- รถยนต์ดับเพลิง    จำนวน   2   คัน 
- รถบรรทุกขยะ  จำนวน   2   คัน 
- รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน   2   คัน  
- รถกระเช้า  จำนวน   2   คัน  
- รถยนต์กู้ภัย   จำนวน   1   คัน  
- เรือท้องแบน จำนวน   1   ลำ 
- อัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน   12   คน  
- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง   จำนวน   6    คน แยกเป็น 

• พนักงานเทศบาล   จำนวน   1    คน 
• พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   3    คน 
• พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน   2    คน  

 

      4.4  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลมีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อย การแก้ไขปัญหา

ของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น  
  

      4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
            เทศบาลตำบลเหนือคลองไดด้ำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาล   ดังนี้  
   - ผู้พิการ           จำนวน     100    คน  
   - ผู้ป่วยเอดส์      จำนวน         1     คน 
   - ผู้สูงอายุ         จำนวน     678     คน 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
    5.1.1 การขนส่งทางบก  
     1) ถนน/สายทาง  
              สรุปข้อมูลถนนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีจำนวน  39   สาย ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 
ระยะทาง ผิวจราจรกว้าง (ม.) 

รัศมีเขต
ทาง 

เขต
ทาง 

( กม. ) คสล. ลาดยาง ลูกรัง 
ทาง
เท้า 

ไหล่
ทาง 

จาก
ศูนย์กลาง
ถนน (ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

1 กบ.ถ57-13 ถนนเพชรเกษม  ซอย 1 0.100 
      

100            -    
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

2 กบ.ถ57-14 ถนนเพชรเกษม  ซอย 2 0.414 
      

141          18  
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

3 กบ.ถ57-15 ถนนเพชรเกษม  ซอย 3 0.293 
      

181        113  
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

4 กบ.ถ57-16 ถนนเพชรเกษม  ซอย 4 0.130 
      

130            -    
          
-    

          
-    1.00 6.00 6 

5 กบ.ถ57-17 ถนนเพชรเกษม  ซอย 6 0.141 
          
-          141  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

6 กบ.ถ57-18 ถนนเพชรเกษม  ซอย 8 0.090 
        

90            -    
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

7 กบ.ถ57-19 ถนนเพชรเกษม  ซอย 9 0.110 
      

110            -    
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

8 กบ.ถ57-20 ถนนเพชรเกษม  ซอย 10 0.100 
      

100            -    
          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

9 กบ.ถ57-21 ถนนเพชรเกษม  ซอย 11 0.220 
          
-          220  

          
-    

          
-    1.00 7.00 7 

10 กบ.ถ57-22 ถนนเพชรเกษม  ซอย 12 0.534 
          
-          534  

          
-    

          
-    1.00 7.00 7 

11 กบ.ถ57-23 ถนนเพชรเกษม  ซอย 14 0.489 
          
-          489  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

12 กบ.ถ57-24 ถนนเพชรเกษม  ซอย 16 0.440 
          
-          440  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

13 กบ.ถ57-25 ถนนเพชรเกษม  ซอย 18 0.251 
          
-          251  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

14 กบ.ถ57-26 ถนนเพชรเกษม  ซอย 20 0.237 
          
-          237  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

15 กบ.ถ57-27 ถนนเพชรเกษม  ซอย 22 0.238 
          
-          238  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8.5 

16 กบ.ถ57-28 
ถนนเหนือคลอง – เขา
พนม  ซอย1 0.025 

        
25            -    

          
-    

          
-    1.00 6.00 6 

17 กบ.ถ57-29 
ถนนเหนือคลอง - เขา
พนม  ซอย2 0.120 

          
-          120  

          
-    

          
-    1.00 8.00 6 
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ลำดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 
ระยะทาง ผิวจราจรกว้าง (ม.) 

รัศมีเขต
ทาง 

เขต
ทาง 

( กม. ) คสล. ลาดยาง ลูกรัง 
ทาง
เท้า 

ไหล่
ทาง 

จาก
ศูนย์กลาง
ถนน (ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

   
( กม. ) คสล. ลาดยาง ลูกรัง 

ทาง
เท้า 

ไหล่
ทาง 

จาก
ศูนย์กลาง
ถนน (ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

18 กบ.ถ57-30 
ถนนเหนือคลอง - เขา
พนม  ซอย3 0.285 

      
285            -    

          
-    

     
1.00  1.00 8.00 8 

19 กบ.ถ57-31 
ถนนเหนือคลอง - แหลม
กรวด 1.125 

          
-       1,125  

          
-    

          
-    2.00 15.00 30 

20 กบ.ถ57-32 
ถนนเหนือคลอง - แหลม
กรวด  ซอย1 0.14 

      
140            -    

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

21 กบ.ถ57-33 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย2 0.447 

          
-          447  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

22 กบ.ถ57-34 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย3 0.537 

      
537            -    

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

23 กบ.ถ57-35 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย4 0.080 

        
80            -    

          
-    

          
-    1.00 6.00 5 

24 กบ.ถ57-36 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย5 0.168 

      
168            -    

          
-    

          
-    1.00 7.00 6 

25 กบ.ถ57-37 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย6 0.200 

      
200            -    

          
-    

          
-    1.00 8.00 6 

26 กบ.ถ57-38 
ถนนเหนือคลอง –  
แหลมกรวด  ซอย10 0.200 

      
125            -    

        
75  

          
-        6 

27 กบ.ถ57-39 ถนนเทศบาล 1 0.595 
          
-          595  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

28 กบ.ถ57-40 ถนนเทศบาล 1  ซอย 1 0.135 
      

135            -    
          
-    

          
-      6.00 5 

29 กบ.ถ57-41 ถนนเทศบาล 2 0.626 
      

389        238  
          
-    

      
300  1.00 8.00 10 

30 กบ.ถ57-42 ถนนเทศบาล 2  ซอย 4 0.160 
          
-          160  

          
-    

          
-       

31 กบ.ถ57-43 ถนนเทศบาล 2  ซอย 6 0.095 
        

95            -    
          
-    

          
-    1.00 8.00 6 

32 กบ.ถ57-44 ถนนเทศบาล 3  
   

1,200  
          
-       1,200  

          
-    

      
400  1.00 8.00 10 

33 กบ.ถ57-45 ถนนเทศบาล 3  ซอย 1 0.337 
          
-          337  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

34 กบ.ถ57-46 ถนนเทศบาล 3  ซอย 2 0.180 
          
-          180  

          
-    

          
-    1.00 7.00 7 

35 กบ.ถ57-47 ถนนเทศบาล 3  ซอย 3  0.266 
          
-          266  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

36 กบ.ถ57-48 ถนนเทศบาล 4 1.030 
          
-       1,030  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 
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ลำดับ
ที ่

รหัสสายทาง ชื่อสายทาง 
ระยะทาง ผิวจราจรกว้าง (ม.) 

รัศมีเขต
ทาง 

เขต
ทาง 

( กม. ) คสล. ลาดยาง ลูกรัง 
ทาง
เท้า 

ไหล่
ทาง 

จาก
ศูนย์กลาง
ถนน (ม.) 

กว้าง 
(ม.) 

37 กบ.ถ57-49 ถนนเทศบาล 5 0.666 
          
-    

      
666  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

38 กบ.ถ57-50 ถนนเทศบาล 5  ซอย 1 0.205 
          
-    

      
205  

          
-    

          
-    1.00 8.00 8 

39 กบ.ถ57-51 ถนนเทศบาล 5  ซอย 3 0.055 
        

55  
          
-    

          
-    

          
-    1.00 6.00 6 

 
( ที่มา : ข้อมูลจากกองช่าง  ณ  เดือนกันยายน 2564) 
 
 5.2  การไฟฟ้า 
         การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองอยู่ในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ทั้งระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ  แต่ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือนในปริมาณมาก 
ก่อให้เกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าบ้างเป็นบางครั้ง 
 5.3  การประปา 
  การประปาภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ แต่การขยายเขตท่อประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกตรอก  ซอกซอย 
 5.4  โทรศัพท์ 
 ครัวเร ือนในเขตเทศบาลมีโทรศ ัพท์ ใช ้ครอบคลุมทั ่วพื ้นที ่    ประชาชนส่วนใหญ่ใช ้เป็น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัว 
 5.5  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง  
               ระบบการขนส่ง มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง   ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง  และหน่วย
บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของเอกชนให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
                เทศบาลตำบลเหนือคลองมีพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเพียงเล็กน้อย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน นอกนั้นเป็นพ้ืนที่ ปลูกผลไม้ ปลูกพืชผักต่างๆ สำหรับการบริโภคในครัวเรือน  
 

 6.2  การประมง 
 ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลบางส่วน มีการประกอบอาชีพการประมงพ้ืนบ้าน (ชายฝั่ง)  
       6.3  การปศุสัตว์ 
         ในอำเภอเหนือคลอง มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร
รายย่อย สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงกัน  ได้แก่ หมู ไก่  วัว 
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 6.4  การบริการ 
  6.4.1  สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน   2  แห่ง  ได้แก่  

• สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 
• สถานีบริการน้ำมัน เชลล์ (shell) 

  6.4.2  โรงแรมที่พัก  จำนวน   7   แห่ง  ได้แก่  
1. โรงแรมปาล์มมารี 4. โรงแรมทรัพย์มงคล 
2. พนารีสอร์ท 5. โรงแรมศรีสุขสันต์ (เฮอร์เบิร์น) 
3. แอร์พอทรีสอร์ท 
 

6. โรงแรมร่มรื่น 
7. สิตารีสอร์ท 

 

       6.4.2 สถานที่จำหน่ายอาหารตาม  พ.ร.บ.สาธารณสขุ   จำนวน  110   แห่ง 
  

6.5  การท่องเที่ยว 
                    ในเขตตำบลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ    
 

 6.6  อุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทำน้ำดื่มบรรจุ

ขวด การทำเส้นขนมจีน ฯลฯ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง เช่น โรงงาน                 
เหนือคลองซีแพค  อุตสาหกรรมซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และโรงน้ำแข็ง 

 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    6.7.1 ธนาคาร  จำนวน   5  แห่ง  ได้แก่  

• ธนาคารกรุงไทย 
• ธนาคารกรุงเทพ 
• ธนาคารออมสิน 
• ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
• ธนาคารอิสลาม 
 

    6.7.2   ตลาด  จำนวน   3   แห่ง  ได้แก่  
• ตลาดสดรุ่งโรจน์ 
• ตลาดเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
• ตลาดนัด (ชุมชนศรีสุข) 
 

      6.7.3   สถานธนานุบาล  จำนวน        1    แห่ง    ได้แก่ 
• สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
 

                     6.7.4   ร้านค้าทั่วไป    จำนวน   105    แห่ง    
 

          6.7.5   สถาบันกวดวิชา    จำนวน   1    แห่ง   
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         6.7.6   สถาบันฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว (เทควันโด)   จำนวน   1    แห่ง 
 

6.8  แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าในเขตเทศบาล มีประชากรกลุ่มวัยแรงงาน ที่มีอายุ   15-59 ป ี
จำนวน 2,519 คน ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรช่วงวัยต่างๆ  

 6.9  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
                  พื้นที่ในเขตเทศบาลตั้งอยู่ ที ่ หมู่ที ่ 2 (บ้านเหนือคลอง) ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่  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 
  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 82.63 รองลงมา นับถือศาสนาอิสลาม คิด
เป็นร้อยละ 17.29   ศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.04 และศาสนาซิกซ์ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามลำดับ (ท่ีมา 
: ข้อมูล จปฐ. ปี 2559)   มี ศาสนสถาน รวมทั้งสิ้น  4 แห่ง  ได้แก่ 

    1)  วัดเหนือคลองวนาราม 
    1)  มัสยิดบ้านเหนือคลอง 
    2)  ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง  
         3)  ศาลเจ้าฮุดจ้อ 
      

 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
                เทศบาลตำบลเหนือคลองมีขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่หลากหลาย เนื่องจาก
ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม และประชากรที่เป็นเชื้อชาติจีน จึงก่อให้เกิด ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ 

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    เดือนมกราคม 
- ประเพณีวันมาฆบูชา   เดือนมีนาคม 
- ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ  เดือนเมษายน 
- ประเพณีวันวิสาขบูชา   เดือนพฤษภาคม 
- ประเพณีวันอาสาฬหบูชา   เดือนกรกฎาคม 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคม 
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ  เดือนกันยายน/ตุลาคม 
- ประเพณีถือศีลกินเจ   เดือนกันยายน/ตุลาคม 
- ประเพณีวันทอดกฐินสามัคคี  เดือนพฤศจิกายน 
- ประเพณีวันลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 
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- งานบวงสรวงเทวดาบ่อน้ำร้อน ฯลฯ 

 

       7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  7.3.2 ภาษาถิ่น   
            ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น   
  7.3.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     1) ประวัติโนราห์พรปรีย์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 ) ประวัติโนราห์แขม    
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7.4  OTOP สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก  
      - โกมัน เม็ดมะมว่งหมิพานต์ 
 

 นายชัยวัฒน์  กุลเถกิง  บ้านเลขท่ี 576  ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอ 
เหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 095-9396164 , 081-5356311 
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- สมุนไพรบ้านหมอพรม 
 นายพรม  จันทรา  บ้านเลขท่ี 944  หมู่ที่ 2  ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  น้ำ 
   น้ำที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำผิวดิน ซึ่งจะต้องมาผ่านกระบวนการ
ของระบบประปา  สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำมาใช้ให้เพียงพอได้ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญใน
เขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง มีห้วย   3 แห่ง  คลอง  3 แห่ง และสระน้ำ 2 แห่ง 
              ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค มีเพียงส่วนน้อยที่ใช้เพื่อ
การเกษตร  โดยจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งน้ำ ที่ใช้เพื่อการเกษตร แบ่งเป็น ห้วย 3 แห่ง คลอง 3 แห่ง และสระ
น้ำ 2 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่
ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน ✓    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร 3 ✓  ✓   
 3. คลอง 3 ✓  ✓   
 4. หนองน้ำ/บึง       
 5. น้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ).  

 
     

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ำ       
 3. ฝาย       
 4. สระ 2 ✓   ✓   
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
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ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  ด้านน้ำกินน้ำใช้จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ใช้น้ำประปา สำหรับอุปโภค ส่วนน้ำ
เพ่ือบริโภค  และมีปริมาณเพียงพอและท่ัวถึง ต่อการอุปโภค บริโภค 
 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละ
ของ

ครัวเรือน
ที่เข้าถึง 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ✓      
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)  ✓  ✓   100 % 
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ   ✓  ✓    100 % 
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1) สระน้ำ  2 แห่ง                . 
4.6.2)                                    . 

 ✓  ✓   100 % 

 8.2  ป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน  และเทศบาลตำบลเหนือคลองได้ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างริม
ถนนสายหลัก  พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ปลูกต้นไม้เพ่ือสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนดิน 

 8.3  ภูเขา 
  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 

 8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรง
ชีพได้ เช่น น้ำ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า แร่ธาตุ เป็นต้น ที่ผ่านมากิจกรรมการพัฒนาต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของคนในพื้นที่เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ลดลง โดยการจัดการทรัพยากรต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นให้รอบด้าน 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

9. อื่นๆ  

 9.1  การกีฬาและนันทนาการ 
5.1) สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง 

5.2) สนามบาสเกตบอล   
 

จำนวน 1 แห่ง 

5.3) สนามฟุตบอล 
 

จำนวน 1 แห่ง 

5.4) สนามฟุตซอล 
 

จำนวน 1 แห่ง 

5.5) สนามเด็กเล่น 
 

จำนวน 4 แห่ง 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสมัพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 

                    
 

1.1.1 วิสัยทัศน์  : “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

             คติพจน์ประจำชาติ :    “ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 

 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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 และส่งเสริมเกษตรกร

ราย ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(3)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ  

 แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(4)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
(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 ฃปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้
และรายจ่ายของภาครัฐ 

                ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ ๑๒ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1.2.1 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒   ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อม
และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปจัจุบันที่
ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนว คิดและ
หลักการในการวางแผนที่สำคัญ 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 เพ่ือขยายความคุ้มครองทางสังคม

และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
4. การกำหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย

ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ 
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5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
6. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข โครงสร้างพื ้นฐาน และการจัด

สวัสดิการในภูมิภาค ให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรให้มีการกระจายตัว อย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  

7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 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. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก  และเพิ ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
7. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  
2. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
4. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  
5. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล  
6. การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
7. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
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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. การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที ่มี

สมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  
3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต การค้า/

การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ  Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  

4. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาค ที่มีความเสมอภาคกัน  

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

ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทย
และมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 
 
 

  
“ประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ THAILAND 4.0 ” เป็นคำที่เป็นมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ถึง การนำ

ประเทศไทยไปสู่โมเดล “ THAILAND 4.0 ”  
 จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลปัจจุบัน เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วย

การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ”  
ภารกิจประการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพ่ือให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัย

คุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้หลายประเทศได้กำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งใน
ศตวรรษท่ี 21  

 
 
ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่มจาก  
- “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร 

- “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  

- “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบันที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 

ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น ประเทศไทย ต้องเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” 
เป็นประเด็นที่ท้าทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ 

1.3 ประเทศไทย 4.0 
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“ประเทศไทย 4.0”   “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสำคัญ 
คือ 

1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น 
Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services  
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง 

“ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” 

 

 
โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ

พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
ประกอบด้วย 

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ( Smart 

Devices, Robotics & Mechatronics) 
4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี

สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
              5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) 
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1.4.1 แผนพัฒนาภาคใต้          
 

            1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก    เป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่น ของ
โลก”  
            2) วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแผนพัฒนาภาคใต้ 
 ๒) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
 ๔) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยง
การค้าโลก 
 ๕) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ สร้างโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
           3)  เป้าหมาย 
              ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
              ๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง 
 
           4)  ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 
           แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับมาตรฐานบริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของภาค 
เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพ่ือเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความสามารถ
ในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัย เพียงพอโดยคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของ
สถานที่ท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
ควบคู ่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที ่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาใช้เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษา และบริการท่องเที่ยว พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล  และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติระดับบน (High End) 
   ๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญ และการท่องเที่ยว เชิงอาหาร เพ่ือการ
ท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธี ตรวจคนเข้าเมืองของ
ผู้โดยสารเรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน และการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรม บริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน

1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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ที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อมของชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการตลาด
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนา ด้านอาหาร เป็นต้น 
   ๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบ ขนส่ง
มวลชน (Monorail) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน 
(Monorail)ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงาน
ทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ 
การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื ่อมโยงทุกรูปแบบ และ การบูรณาการ
เชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 
                  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
ที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช และ
แหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่าย ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast 
หรือ Thailand Riviera) โดยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและ
เพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในการดูแล และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวของภาค 
                   ๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้าง มูลค่าเพ่ิม
ให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาทิ ขม้ินชัน เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) และ
สุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษา และพัฒนา Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park 
ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจและบริการ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนา ปรับปรุง บู รณะ แหล่งท่องเที่ยว ให้มีเรื่องราวที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายอาสาสมคัร
ท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ การ
สื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
                   ๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างนวัตกรรมและ สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา ตนเองรวมท้ังเป็น
ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่นบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชน 
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน
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และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ) 
 
                ยุทธศาสตร์ที่ ๒   พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 
           แนวทางการพัฒนา 
                  ๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ - สะเดา ที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดย
การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตภัณฑ์
ยางพาราปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ใน
อุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยางมะตอยสำหรับ
ราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟืน อุปกรณ์เพื่อการเรียน การสอนทางการแพทย์ และสาย
น้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบ   ที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น 
ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื ้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็ง และมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขาย ยางของประเทศและตลาดโลก 
   ๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และ
ชุมพร เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์ม รวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการกำหนด
มาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื ่อนบ้าน 
(มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนด มาตรฐานราคาน้ำมันปาล์ม
เพื ่อเพิ ่มอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยแล ะพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงานต้นแบบ 
   ๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมัน รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่าย นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนาการออกแบบ พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์
อาหาร เป็นต้นการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายยางพาราได้มาก
ขึ้น 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง  
              แนวทางการพัฒนา 
   ๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น 
ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟ
โรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้นโดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ ปลอดภัยและสนับสนุน 
การใช้ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว และ
การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพ่ือ
รักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ เกษตรมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์ เป็นต้นส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น อาทิ การท่องเที่ยว การ
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ทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายการสื่อสารสาธารณะ และเพ่ิมช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
   ๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำ อุตสาหกรรมประมง
ทะเลที่ได้มาตรฐานสากล โดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม กฎกติกาสากล การส่งเสริมการจัด
ระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุม และเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และชุมพร 
   ๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและ
ความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะ
การทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล หรือในพื้นที่ปลูกยางพารา
และปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผล และพืชผัก รวมทั้ง พืชเศรษฐกิจอ่ื น) ที่คำนึงถึง
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการสนับสนุนความรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน และยกระดับคุณภาพ การผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยง เครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพ่ือ
สนับสนุนการทำการเกษตร 
    ๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื ่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ ( Smart 
Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน เกษตรกร และ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์
การเกษตรสมัยใหม่  รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมการเกษตรเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคู่กับ
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ start up และการ
พัฒนาการเชื ่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล สามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์และแข่งขันในตลาดโลกได้ 
   ๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชน โดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ ความต้องการแรงงาน
ในภาค เพื่อเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ สาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม 
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          ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  
  และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
             แนวทางการพัฒนา 
                  ๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ แห่งใหม่กับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร-สุราษฎร์ธานี- นครศรีธรรมราช-สงขลา 
เชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอัน
ดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพ้ืนที่
ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้
เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อม จังหวัด  สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพ้ืนที่พิเศษ ที่มีการพัฒนาให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว โดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุข
ภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร และพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมือง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะและพื้นที่ สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                 ๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport) ของ
โลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ความ
สะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการ
บำรุงรักษาร่องน้ำ 
                 ๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา
หาดใหญ่-สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ ชุมพร-  สุ
ราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานี ขนส่งระบบรางใน
เมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ เพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าเชื่อมโยง
กับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ 
                  ๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนา และ
ปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้ง
การพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน ภายในประเทศให้
สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา ๒ -หาดใหญ่-ปาดังเบ
ซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย) รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร และการพัฒนา
โครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพ่ือสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้า จากพ้ืนที่ตอนในสู่พ้ืนที่
หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
รองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ และ
อำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้า และยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5   อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 
               แนวทางการพัฒนา 
                 ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ ทรัพยากรดิน 
น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่ง เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรโดยอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล 
อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้ เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม
กับแต่ละสภาพพ้ืนที่ และการจัดระเบียบและกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
เพ่ือลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง จัดการฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสม 
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 ๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ โดยนำ เทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำที่ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง
และอุทกภัยในพ้ืนที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ำ เพ่ือชุมชนชนบทและน้ำ
เพ่ือการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสำรองและ     กักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ
ดิบ โดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ระบบจำหน่ายน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในเขตเมือง เพื่อการอยู่อาศัย พาณิชย์ และบริการ และลดผลกระทบ
จากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
                 ๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร) 
และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ การให้ความรู้กับประชาชน ในการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม การให้
ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการ
ดำเนินมาตรการ ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะเป็นพลังงาน เป็น
ต้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจ ทั้งมาตรการทางภาษี และมาตรการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืนตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
             แนวทางการพัฒนา 
                 ๑) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ โครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทย -     ฝั่งอันดามัน-
ประเทศแถบเอเชียใต้ ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ ด้านตะวันตกของประเทศไทย
ได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง และการเชื่อมโยง
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เส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร-ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western 
Gateway 
                  ๒) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 
โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร-ระนอง- เมียนมา ควบคู่
กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal 
Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำแร่และเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา 
                 ๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & 
Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจากการผลิตน้ำมัน
ปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร)  ไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และNutritional Foods พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมยางพาราและ
การแปรร ูปอาหาร และพืชเศรษฐกิจสำคัญอื ่น ๆ ผ ่านการสร ้างความร ่วมมือระหว ่าง ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา กำหนดเขตพ้ืนที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพ่ือดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 
                 ๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green 
Culture & Livable Cities) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้น กรอบการ
เป็นเมืองที ่มีความน่าอยู ่สำหรับคนทุกกลุ ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื ้นที ่ รวมทั ้ง อนุรักษ์และ ฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน และพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยกำหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มีการวาง   ผังเมืองและระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ทันสมัย 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

1.4.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) 

1) วิสัยทัศน์(Vision)  : “การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับโลก  บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตร
และชุมชนอย่างยั่งยืน”  

 

2) พันธกิจ (Mission)  
1. มุ ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการท่องเที ่ยวให้ได ้มาตรฐาน และส่งเสริมด้านการตลาด

ประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้กระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได้
จากการท่องเทีย่ว 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพื้นที่
อย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน  

3. พัฒนาและเพิ ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั ้งภาคการท่องเที ่ยวและเกษตร เพื ่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให้สูงขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และรักษา
ความ เป็นอัตลักษณ์ของอันดามัน 
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3) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
      (1) จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

1. การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 
2. การเพมมูลค่าภาคการผลิตเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
3.การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณี 

วัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น 
4. การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในทุกมิติของการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นอันดามันเมือง

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 

 
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 วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อสร้างจุด
ขายทางการตลาดสู่การท่องเที่ยวนานาชาติ 

5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในพ้ืนที่ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว  

6) เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก 
7) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวก ในพ้ืนที่ให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง
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กับแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก พัฒนาศักยภาพพ้ืนที่เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ การค้า
การลงทุนและส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

  กลยุทธ์  1.2  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยส่ิงแวดล้อมให้ได้ 
มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับภัย

พิบัติและสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) สร้างความเชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างประเทศ 
3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

รองรับต่อการขยายเมืองและทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4) พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารพื้นเมือง อาหารโบราณ และอาหารฮาลาลให้ถูก

ตามหลักสุขอนามัยและโภชนาการเพ่ือรองรับการเป็นครัวของโลก 
5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในรูปแบบประชา

รัฐ และส่งเสริมการยกระดับพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อรองรับภัยพิบัติและภัยต่อ
ความมั่นคงในทุกรูปแบบ 

6) สร้างมาตรการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามความสามารถในการรองรับ 
(Carrying Capacity) 

  
             กลยุทธ์  1.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
1) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้าง ความสมดุลย์ของ

ระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ (น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคน้ำทิ้ง น้ำเสีย 

และ ภัยธรรมชาติ) 
4) บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ 
5) พัฒนาระบบผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นและ

การพัฒนาที่สมดุลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

           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) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับกลุ ่มจังหวัดเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของ นักท่องเที่ยวและ

ประชาชน 
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          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) พัฒนาและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และปศุสัตว์ และลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ด้วย Smart Farming 

2) ส่งเสริมการนำผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
พัฒนากระบวนการเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

3) น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตรกร และสร้างความ มั ่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร 
 

      กลยุทธ์ 2.2  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตผลในพื้นที่ โดยการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่

มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือนำวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต/แปรรูป มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

3) พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ำมูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

   กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาด 
1) พัฒนาองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านการตลาดทางการเกษตร 
2) พัฒนาระบบและบริหารจัดการเครือข่าย   เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรในกลุ่ม

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 ่มีความรู ้ทั ้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื ่อไปประกอบ อาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

     กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
1) พัฒนาและส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนในระดับชุมชนและหมู่บ้านเพ่ือร่วมกันสนับสนุน 

อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
มรดกทางวัฒนธรรม 

2) พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา เกียรติภูมิ 
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และให้ความ ร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น 
 

    กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
1) สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะ วิชาชีพให้กับ บุคลากรภายนอก

สถานศึกษาและผู้ที่ขาดโอกาส ให้มีศักยภาพในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาบุคลากรของชุมชนให้สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที ่ยวให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น 
3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 

การบริหารจัดการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับ
สากล 

4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน   ให้มีความสามารถใน
การบริการจัดการท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 
 

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

 

    กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาระบบส่ือสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
1) ส่งเสริมการสร้างสื่อ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกด้าน 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 ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเพ่ือให้เกิด ทักษะความเข้าใจ 

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
2) พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้เพียงพอกับความต้องการ 
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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) เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดให้มีคุณภาพ
แข่งขันได้ในคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจบนฐานความรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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 
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  



๕๐ 
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5) จำนวนกิจกรรมหรือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 50 
กิจกรรมหรือครั้ง ต่อปี 

6) ร้อยละของจำนวนพ้ืนที่ตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพน้ำทะเลจากการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 

7) จำนวนสถานประกอบการการท่องเที่ยวที่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ต่ำกว่า 5 แห่งต่อปี 

8) จำนวนสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ Smart tourism ไม่ต่ำกว่า 5 แห่งต่อปี 

แนวทางการพัฒนา  

1) ฟ้ืนฟูปรับปรุงจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
3) สร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีการ

บริการที่เป็นเลิศ 
4) พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลาย 
5) พัฒนาระบบสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและการจัดการภัยพิบัติให้ได้มาตรฐาน 
6) สร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักทำการตลาด

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

ประกอบการท่องเที่ยวมีการขออนุญาตประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
11)  ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายมีระเบียบสวยงามโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : 
ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร ควบคู่กับ 
การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ พลังงาน ทางเลือก 

วัตถุประสงค์ 
1)  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ  
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อ

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากแปรรูป 
3) พัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความหลากหลาย มีเสถียรภาพทางการเกษตร  มีความมั่นคงด้านอาหารและ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
4) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรมีความมั่นคงด้านรายได้ 
5) พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสะอาด และมีการใช้พลังงานทดแทน 
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 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 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 :   พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบทการ
เปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค์  
1)  ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2)  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3) ประชาชนได้รับบริการจากสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอและคุณภาพ 
4) การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) แรงงานมีศักยภาพและทักษะความสามารถตรงความต้องการของตลาดแรงงานและแข่งขันได้ 
7) แรงงานและผู้ด้อยโอกาสได้รับการคุ้มครองจากสวัสดิการ 
8) ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต 
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 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 
9) ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการควบคุม ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสุขภาพทุกช่วงวัย 
10) พัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
11) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
12) ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
13) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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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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วิสัยทัศน์ 
" เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู ่" 
 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจจังหวัด (ด้านการท่องเที่ยวด้านการเกษตร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)ให้มี

คุณภาพ แข่งขันได้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม และสามารนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการ (ประชาชน) สูงสุด 

5. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น เชื่อมโยงกับการสร้างอาชีพและ
รายได้ของท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)  

     กลยุทธ์  

(1) อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 

(2)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทที่เก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการเป็น
เมืองท่องเที่ยว 

(3)  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งการให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ด้านต่างๆ  

(4)   สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักในความเป็นเจ้าของบ้านที ่ด ีม ีจ ิตใจบริการรวมทั ้งให้
ความสำคัญกับการผลิตและยกระดับคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

(5)   พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพ่ือดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
(6)   พัฒนาระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาน 
(7)   สร้างภาพลักษณ์การจัดการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติ โดยการรักษาจุดยืนของการเป็น

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
(8)   ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย การ

จัดแบ่งเขตพื้นที่ (Zoning) ความสวยงาม รวมทั้งคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(9)   พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อเป็นกติกาในการพัฒนา การ
จัดระเบียบและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ 
(พ.ศ.2566-2570 ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มศักยภาพให้กับการเกษตร 

กลยุทธ์  
(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคเกษตร 
(๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มี

คุณภาพ 
(๓) สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อ

แก้ไขภาวะภัยแล้ง การเกิดอุทกภัย และเพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรม 
(๔) ส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
(๕) ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในรูปแบบการ

ผลิตที่เหมาะสม เพ่ือสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด 
(๖) ส่งเสริมการทำเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) สนับสนุนให้มีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด 
(๘) สนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่  

กลยุทธ์ 
(๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
(๒) สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
(๔) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ

สังคม 
(๕) ส่งเสริมการนำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
(๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๗) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
(๘) ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคม 
(๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเมืองกีฬา (Sport City) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
(๑) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสีย  ปัญหามลพิษจากโรงงาน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และ

ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทำลาย 
(๒) สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการรักษา เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ือต่อ

การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
(๓) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของจังหวัด 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเหนือคลอง 

 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

 “  เหนือคลองเมอืงน่าอยู่ ปลอดภัย ทันสมัย  มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม    
มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ”                                                                                                  

 
2.2 พันธกิจ (Mission)  

1) พัฒนาเมืองเหนือคลองให้ น่าอยู่ ปลอดภัย อย่างยั ่งยืน ครอบคลุม ทั ้ง ด้านสาธารณสุข สังคม  
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม 

2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ทุกระดับ
อย่างมีคุณภาพ   

3) ส่งเสริมด้านศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีทักษะ ความรู้ ที่เหมาะสม พร้อมเผชิญและปรับตัว กับวิกฤติหรือการ

เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น พัฒนาระบบการทำงานที่ดีและมีความยืดหยุ ่นพร้อมจะปรับให้เข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล  

5) สร้างสรรค์นวัตกรรมสมัยใหม่ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการบริหารงาน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันท่วงที 
 
 

2.2 ยุทธศาสตร ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
2.3 เป้าประสงค์  

1) มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย  การ
ให้บริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน และระบบการดูแลสุขภาพอนามัย มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทั่วถึง และ
ครอบคลุม 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 

4) ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

5) สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองให้เกิดความสงบ 
สะดวก สะอาด ปลอดภัย พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็น
ระบบและครบวงจรเพื่อมลภาวะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

6) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง พัฒนาเทศบาล มุ่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน  

7) ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจการด้าน กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  และระบบสาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐาน และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความสะดวก 
สบาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

9) ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

10) พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการเกษตร สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลัง จัดหา
รายได้ให้กับเทศบาล และเสริมสร้างพัฒนารายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้  โดยยืด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา 

11)  บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาทรัพยากร ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประชาชนพึงพอใจ    

2.4  ตัวชี้วัด 
1) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ประชาชน   นักท่องเที ่ยว   ได้รับความสะดวกสบาย เชื ่อมั ่นต่อความปลอดภัย สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ของเมืองเหนือคลอง 
4) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ให้ทั่วถึง  
5) ร้อยละของครัวเรือนในตำบลที่มีไฟฟ้าใช้ 
6) ร้อยละของประชาชนที่มีอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
7) จำนวนกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริม  ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) ร้อยละ ของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการคมนาคม 
9) จำนวนโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานมีเพ่ิมมากข้ึน 

10) จัดระเบียบผังเมืองและชุมชนให้เรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์เมืองให้ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวและพ้ืนที่สาธารณะตามชุมชน  

11) ประชาชนในพื้นท่ี มีการพัฒนาอาชีพและรายได้มั่นคงเพ่ิมข้ึน 
12) จำนวนโครงการที่ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน 
13) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองเหนือคลอง 
14) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬา ดนตรี และนันทนาการ 
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15) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
16) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
17) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
18) ร้อยละของจำนวนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
19) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
20) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข 
21) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง 
22) จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
23) จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้รับการจัดซื้อจัดหา 
24) ร้อยละของจำนวนพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ 
25) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชนและการเลือกตั้งต่าง 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) การบริการด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 
3) ประชาชนและผู้ประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์อย่างรวดเร็วและ

ทันท่วงท ี
4) จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการติดตั้ง/บำรุงรักษา 
5) ร้อยละของจุดเสี่ยงที่ดำเนินการเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
6) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งในและนอกระบบ 
7) เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นและเป็นไปอย่างก้าวหน้าสอดรับ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
8) พ้ืนที่สีเขียวและสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายสำหรับประชาชาชนทุกเพศทุกวัยมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 
9) ประชาชนได้รบัการช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัยอย่างทันท่วงทีและทันต่อสถานการณ์ 
10)  ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ีลดลงหรือเป็นศูนย์ (Zero waste) 
11)  การแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีหรือเป็นไปตามระยะเวลาและ

ขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด 
12)  ครัวเรือนที่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการคมนาคมเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  5 ต่อปี 
13)  จำนวนโครงการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานมีเพิ่มมากขึ้นไม่น้อย

กว่าปีละ  3  โครงการ 
14)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได ้ไม่น้อยกว่าปีละ  1 โครงการ 
15)  จำนวนโครงการที่ปรับปรุง พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม 

สะอาด เรียบร้อย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 โครงการ 
16)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการประประชาสัมพันธ์เพื ่อยกระดับการท่องเที ่ยว ของเมือง       

เหนือคลอง ไม่น้อยกว่าปีละ  1  โครงการ 
17)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬา ดนตรี และนันทนาการ ไม่น้อยกว่าปีละ  4 โครงการ 
18)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไม่น้อยกว่าปีละ  4  โครงการ 
19)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ  10 โครงการ 
20)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ไม่น้อยกว่าปีละ 1 

โครงการ 
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21)  จำนวนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
22)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า

ปีละ 5  โครงการ 
23)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าปีละ  3  โครงการ 
24)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไม่น้อยกว่าปี

ละ  1  โครงการ 
25)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟู ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า

ปีละ  2 โครงการ 
26)  จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ได้รับการจัดซื้อจัดหาไม่น้อยกว่าปีละ  3  โครงการ 
27)  จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  60  ต่อปี  
28)  ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชนและการเลือกตั้งต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ  

60 ต่อปี  
29)  จำนวนโครงการหรือกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่าปีละ  3 โครงการ 

2.6 กลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยเน้นการส่งเสริมให้ออกกำลังกายการจัดให้มีเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้งให้กับชุมชนพร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภทพร้อม
ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานจัดระบบหลักประกันสุขภาพให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
เป็นสถานพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เพ่ิมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข 

4) ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะ ภาคประชาชนโดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน (อสม.) 

5) พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารหาบเร่ 
แผงลอยให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งด้านสถานที่และด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าสู่มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    กลยุทธ์ 

1) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนใน
ชุมชน นอกจากนี้จัดให้มีเวรยามเฝ้าระวังเพื่อทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย  และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ตลอดจนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง พร้อม
ทั้งเสริมสร้างเครือข่ายแนวร่วมของประชาชนตำรวจชุมชนอบตงานป้องกันเพื่อเป็นหูเป็นตาในการเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยต่างๆ 



๖๐ 
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2) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและระงับอัคคีภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งในจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างทั่วถึง การ
กำหนดพื้นที่เสี ่ยงภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้เป็นกำลัง
สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งชุมชนกลุ่มเครือข่ายเข้มแข็ง เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติดและ
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทำให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือให้การดำเนินงานทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ชุมชนสามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยา
เสพติด เข้ามาในชุมชนและป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปติดยาเสพติดได้อีก  โดยมีการรณรงค์หา
ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยไม่ติดประวัติ 

4) ปรับปรุงระบบการจราจรให้เป็นระบบ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ 

1) รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 

2)  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังมลภาวะทางน้ำและอากาศ 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
4) ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านชุมชน 
5) สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนองค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

บำรุงรักษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาชุมชน 
     กลยุทธ์ 

1)  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาเทศบาล  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน  

2) สนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชนและการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและกิจกรรม
การมีส่วนร่วมหรือประชาคมต่างๆเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน 

3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับ
การพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการและเชื่อมโยงการทำงานด้านสวัสดิการสังคมกับหน่วยงาน
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนประชาชนมีความรักสามัคคีและมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือและร่วมมือกัน
พัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองให้เจริญโดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่างๆอาทิการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 



๖๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ 

1) พัฒนา คุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพทันสมัย  เพื่อพัฒนาความ
พร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
เรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ และมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือรองรับอาเซียน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ในเขตชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
3) ดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์บำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง ไว้ในรูปแบบต่างๆ เช่นงาน ประเพณีวัน
สงกรานต์งานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่งานประเพณีวันลอยกระทงรวมทั้งกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันสำคัญของทางราชการ งานรัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่น 

4) ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเทศบาลตำบลเหนือคลองโดยความ
ร่วมมือกับทุกองค์กรศาสนาในการจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างศูนย์รวมจิตใจของคนใน
ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       กลยุทธ์ 

1) ปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้า  
น้ำประปา  ให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน   

2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
3) ก่อสร้างและแก้ไขทางน้ำ และ ระบบระบายน้ำในชุมชน ท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ

ท่วมขังในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 กลยุทธ์ 

1) พัฒนารายได้ของเทศบาล เพ่ือให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอ ที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ ตามนโยบายที่วางไว้
ในส่วนของการจัดเก็บรายได้นั้น ยึดหลักการจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อน 
พร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการชำระภาษีและ ในขณะเดียวกันจำเป็นต้อง
จัดหางบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานโดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงกรมจังหวัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหรือส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มี
งบประมาณมาพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลองอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรและพัฒนาอาชีพต่างๆที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของ
ท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตปัจจุบันและ
ให้การสนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการ smes โดยจัดหาแหล่งเงินทุนธนาคารของรัฐ 

4) ดำเนินโครงการจุดพักและศูนย์อาหารสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 



๖๒ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดย
พัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบสภาท้องถิ ่น สมาชิกสภาท้องถิ ่น ควบคู ่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการทำงาน 

2) ดำเนินการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ จะเร่งรัดปรับปรุงให้หน่วยงานต่างๆพัฒนากระบวนการทำงาน ให้สามารถเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ พัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององค์กร ให้มีความพร้อม ทักษะ 
เพ่ิมขีดความสามาร เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3) จะเร่งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือให้สามารถ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจ 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ด้วยเทศบาลตำบลเหนือคลอง มุ่งหวังให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาเมืองเหนือคลอง ที่มี ความ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยยึดมั่นในข้อได้เปรียบด้านต่างๆ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ 
เทศบาลตำบลเหนือคลองจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง  5   ด้าน 
คือ   

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะได้มาตรฐาน สะดวก 

ปลอดภัย เพียงพอ ทั่วถึง 
3. เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัยต่างๆ 
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง 
5. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

แผนพัฒนาภาค 

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 
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1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคณุภาพและยั่งยืน 
เพิ่มศักยภาพใหไ้ด้มาตรฐานในระดับสากล และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภมูิภาคและ
นานาชาติ  

 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
(ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรัง) 

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 

1.พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอยา่งยั่งยืน 

3.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.พัฒนาระบบและสรา้งมูลค่าเพิม่ให้สินค้าภาคเกษตร 
ประมง และปศุสตัว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี เพื่อให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสูส่ังคมน่าอยู่ และ
ปรับตัวเท่าทันบรบิทการเปลี่ยนแปลง 
 

4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน 
 

2.ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้าน
การเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างครบ วงจร 
ควบคู่กับ การพัฒนา อุตสาหกรรม สะอาดและ 
พลังงาน ทางเลือก 
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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 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทัน
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทัน
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การรักษาความ
สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 5อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
        แผนพัฒนาจังหวัดกระบ่ี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความยั่งยืน 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 4อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาชุมชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทัน
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

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

สิ่งแวดล้อม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทัน
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
       แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน 
       แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
        แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แผนพัฒนาภาคใต้: ยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้ว ัดและค่า
เป้าหมาย 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทัน
บริบทการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่  : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเหนือคลอง : ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  (SWOT Analysis) 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S)  
1. ผู ้บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื ้นฐานที่กว้างไกลรองรับการ

เจริญเติบโตและการท่องเที่ยวของอำเภอเหนือคลอง และจังหวัดกระบี่ 
2. มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 3.535  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 ชุมชน 1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ท่ัวถึง 
3. เทศบาลตำบลเหนือคลองมีการสัญจรไปมาสะดวก มีถนนเพชรเกษมสายหลัก  พาดผ่านพื้นที ่ เป็น

ศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัดกระบี่ และเทศบาลมีโครงข่ายการคมนาคมที่
ครอบคลุมเชื่อมต่อระหว่างถนนหลัก ถนนรอง ได้อย่างสะดวกและคล่องตัว  มีสนามบินนานาชาติ ซึ่ง
ระยะทางไม่ไกลจากเขตเทศบาล 

4. มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กำหนดไว้ชัดเจน (ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท.) 

5. การจัดโครงสร้างส่วนราชการมีความสอดคล้องกับภารกิจ 
6. ทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจ 
7. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา มีการจัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ สถานที่ 

บุคลากร หลักสูตรเพ่ือรองรับและให้บริการด้านการศึกษา และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไป
ด้วย 

8. เทศบาลมีความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข เมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาด สามารถให้บริการเข้าถึงประชาชนในทุก
ส่วนได้อย่างรวดเร็ว ความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.)  
 

 

จุดอ่อน (Weakness = W)   
1. เทศบาล ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด – 19) ส่งผลกระทบด้าน

สุขภาพ ประชาชน เจ็บป่วย  ขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ประชาชนขาดรายได้ ความอดอยาก 
ขาดแคลนงบประมาณ ในการควบคุมโรคระบาด การรักษา เยียวยา และฟื้นฟู เกิดปัญหาช่องว่างทาง
รายได้ มีความเหลื่อมล้ำ คนชั้นกลางต้องการนโยบายที่คุมเข้ม ห้ ามออกจากบ้าน เพราะสามารถอยู่ได้
และต้องการความปลอดภัย ขณะที่คนจน ต้องทำมาหากินต้องการรายได้ต่อวัน เพื่อหาเลี้ยงชีพ ส่งผล
กระทบต่อสังคม เกิดความตระหนก ตื่นกลัว แตกแยก    

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวของ
ประชากรลดลง ทำให้ความยากจนเพิ่มสูงขึ้น 
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3. โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน 
4. ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ประปา,ไฟฟ้า,ไฟฟ้าส่องสว่าง) ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
5. พ้ืนทีการบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล  
6. ขาดระบบการจัดวางผังเมืองที่ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต  
7. ทิศทางการขยายตัวของชุมชนและการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสม 
8. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ขยะมูลฝอยตกค้าง,การขาดวินัยจราจร การต่อเติม

อาคารผิดระเบียบ , แผงขายสินค้าไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น  
9. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน   
10. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ยังไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน

ต่างๆ ของเทศบาล และในชุมชนของตนเอง 
11. ปัญหาการจราจรติดขัดบางพื้นที่ในชุมชน ที่ไม่สามารถขยายถนนได้ ทำให้ไม่สามารถรองรับการจราจรที่

เพ่ิมข้ึนได ้
12. มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมากซึ่งยังไม่สามารถดึงประชากรเหล่านี ้เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรของ

เทศบาล ทำให้ขาดรายได้จากเงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐบาลจัดสรรให้ทุกปี ในขณะที่ประชากรแฝงเหล่านี้จะ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น ถนนไฟฟ้า น้ำประปา และเกิดปัญหาการแข่งขันในการ
ประกอบอาชีพ การใช้แรงงานผิดกฎหมายและปัญหาอาชญากรรม 

13. การครอบงำทางวัฒนธรรมของยุคข้อมูลข่าวสารไม่ว ่าจะเป็นอินเตอร์เนต  ทีวี จากสื ่อทั ้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและ
ประชาชนในปัจจุบัน 

14. บุคลากรในองค์กรมีความถนัดเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้หลากหลายและทดแทนกันได้ในกรณี
ขาดใครไป 

15. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่างๆ 
 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity = O) 

1. เป็นเขตการค้าทางพาณิชย์ที่สำคัญ ทำให้โอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากข้ึน  มีการจัดทำแผนที่ภาษี 
2. มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 แห่ง 
3. เป็นจุดศูนย์รวมของการคมนาคม สำหรับให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน 
4. มีการสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ต่ าง

อำเภอได้รู้จัก 
5. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 เป็นโอกาสการพัฒนาของท้องถิ่นในการเพิ่มชอ่ง

ทางด้านการตลาดและการบริการ 
6. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

จังหวัด อำเภอ และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. แนวโน้มการท่องเที่ยว นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/เชิงวัฒนธรรม และการให้ความสำคัญกับการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน  
9. ได้รับความร่วมมือในการแก้ปัญหาวิกฤติโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จากภาครัฐและเอกชน  
10. การแพทย์ที่ทันสมัย เพ่ิมความสามารถของระบบสาธารณสุข 

 

อุปสรรค  (Threat = T)  
1. งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
2. ระเบียบฯ  ข้อกฎหมาย  จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
3. ประชาชน  และหน่วยงานอื ่น ๆที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่ขาดความร่วมมือในการทำงานทำให้ไม่เกิดการ              

บูรณาการร่วมกัน 
4. ศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีน้อย ทำให้เงินหมุนเวียนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนมีนอ้ย

เช่นกัน 
5. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และสภาวะภูมิอากาศผันผวน มีแนวโน้มรุนแรง รวดเร็ว และ

ผันผวนกว่าที่คาดการณ์ไว้ มีความเสี่ยงต่อภัยภิบัติและผลกระทบต่อระบบนิเวศ  
6. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน

โดยรวมสูงขึ้น 
7. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง วัย เด็กและวัยแรงงานลดลง 

ประชากรทุกช่วงวัยมีปัญหาเชิงคุณภาพ  
8. การแย่งชิงแรงงาน และเงินทุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
9. สถานการณ์ทางการเมืองระดับประเทศที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
10. ประชาชนบางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ประกอบกับพ้ืนที่และชุมชนมีความหนาแน่นของประชากร ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดเป็นได้ค่อนข้างยาก  

11. วิกฤติ การแพร่ระบาดของโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ส่งผลให้เทศบาลต้อง งด เลื่อน หรือชะลอ
การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกัน ของประชาชนเป็นจำนวนมากออกไปอย่างไม่มี
กำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย 

12. ผลกระทบของวิกฤติโควิด ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวติดลบ เป็นภาพกว้าง กระทบ เศรษฐกิจของ
ประเทศ  ราคาสินค้าทางการเกษตรและสินค้าส่งออกลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง คนส่วนใหญ่ไม่
มีอำนาจซื้อ ต้องพ่ึงการกู้เงินหรือสินเชื่อเพ่ือการใช้จ่าย ทำให้หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบายตา่งๆ 
แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ตลอดจนลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมความเชื ่อและวัฒนธรรม
สภาพแวดล้อมทางการเมือง ระเบียบกฎหมายต่างๆ  งบประมาณ บุคลากร การประสานงานหรือความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกระแสวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
อันก่อให้เกิดทั้งโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นตัวกำหนดแนวทางของการพัฒนาท้องถิ่นที่จะ
ก่อให้เกิดการประโยชน์ต่อท้องถิ่นในอนาคตต่อไป    ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลนั้น ได้ทําการ
ประเมินสถานการณ ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

ด้านสังคม  
๑. ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ  
๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปสู่ชุมชนและกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา  
๓. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว 
๔. สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล  และการให้บริการ

สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
๕. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันจํานวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนนอกจากจะมี ปัญหาด้านสุขภาพจาก

ความชราแล้วยังมีปัญหาจากความเหงาและขาดการเอาใจใส่จากลูกหลาน  
๖. คุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยรวมยังไม่ดีพอ 
๗. ปัญหาสังคมก้มหน้า (social ignore)  (คือการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่คุย

กันในกิจกรรมที่ทําร่วมกันตรงหน้า แต่กลับไปสนใจแต่ Social Network ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
ของตนเองมากกว่า คุยกันในกลุ่มสนทนาบ้างเป็นบางครั้ง) ทําให้การสื่อสารแบบเผชิญหน้าลดน้อยลง ไม่
สนใจสิ่งรอบข้าง หรือขาดความระมัดระวัง อาจทําให้เกิดปัญหา  อุบัติเหตุหรือจราจรเพิ่มขึ้น ทําให้เด็ก
สูญเสียการใช้ชีวิตประจําวันที่ควรจะเป็น เช่นเรื่องสัมพันธภาพ การวางตัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการที่
สําคัญของวัยรุ่น และการเล่นจนติดเป็นนิสัยนั้น จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมที่แข็งกระด้าง  
 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
๑. ปัญหาเงินเฟ้อ ทําให้ค่าครองชีพสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต  ของประชาชน 

โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือตกงาน  
๒. ประชาชนบางส่วนยังขาดทักษะในการประกอบอาชีพหรือขาดโอกาสเข้าสู่  ตลาดแรงงานทําให้ขาดการ

ขยายโอกาสของการลงทุน  
๓. แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพในเขตเมืองเพ่ิมมากข้ึน  
๔. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี  
๕. ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  
๖. แนวโน้มการเกิดปัญหาการก่ออาชญากรรมและฉกชิงวิ่งราวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากอยู่ใน ภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจ

ตกต่ำ และมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก  
 

 



๗๕ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ) ของ เทศบาลตำบลเหนือคลอง :ส่วนที่ 2 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑.    การเจริญเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่พักอาศัยอย่างหนาแน่น ทําให้ ปริมาณขยะและ

น้ำเสียเพ่ิมข้ึน  
๒.   ประชาชนขาดจิตสํานึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓.   ประชาชนขาดจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  

 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑. ถนนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี มีเพียง บางสายที่มมีีสภาพชํารุด เป็นหลุม บ่อ ไม่ได้มาตรฐาน  
๒. ท่อระบายน้ำบางจุด ชำรดุไม่ได้มาตรฐานและเกิดการอุดตัน ทําให้น้ำระบายไม่สะดวกเมื่อฝนตกหนัก บาง

จุดมีน้ำล้นเอ่อขึ้นท่วมถนน 
๓. สัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบไม่เพียงพอ ทําให้สภาพการจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ  
๔. อาคารสูง ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อให้เกิด ปัญหาด้านทัศนียภาพ  
๕. ไฟส่องสว่างในชุมชนมีไม่เพียงพอ บางจุดชำรุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม  
๖. ประชากรบางส่วนไม่มีที ่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่มีบ้านเลขที่ ทํา ให้มีปัญหา เกี่ยวกับ การบริการ

สาธารณูปโภค เช่น น้ำประปาและไฟฟ้า จากหน่วยงานภาครัฐ  
 
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

๑. ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ขาดสํานึกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๒. เยาวชนและประชาชนให้ความสนใจด้านศาสนาน้อยลง  
๓.  ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  

 
ด้านการเมืองและการบริหาร 

๑. ขาดระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันปัญหาสาธารณภัย  
๒. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการป้องกันภัยต่าง ๆ เช่นการเกิดเหตุ ภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นการ

เกิดอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อัคคีภัย เป็นต้น  
๓. ประชาชน ชุมชนและกลมองค์กร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือกัน พัฒนาเมืองที่ดีพอ  
๔. ความคาดหวังต่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลเหนือคลองจากประชาชนมีสูง  
๕. ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย   

 
 



 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัดเทศบาล

   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมนันทนาการ กองการศึกษา

การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัดเทศบาล,

กองสาธารณสุขฯ

กองการศึกษา
การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

2 การรักษาความสงบเรียบร้อย บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดเทศบาล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ การบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม  แผนงานการเกษตร กองสาธารณสุข,

   กองช่าง

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ
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ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

4 การพัฒนาชุมชน การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดเทศบาล

 
5  การพัฒนาด้านการศึกษา การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

6 การพัฒนาโครงสร้าง การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

พ้ืนฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

7 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลัง
   

  การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

8 การพัฒนาด้านการเมือง บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัดเทศบาล

และการบริหาร

รวม   8  ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 5 ส านัก/กอง  
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    1.1 แผนงานสาธารณสุข 9 1,093,000 9 1,093,000 9 1,093,000 9 1,093,000 9 1,093,000 45 5,465,000
    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 210,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 3 190,000 16 970,000
    1.3แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 30 1,750,000
          และนันทนาการ
    1.4 แผนงานงบกลาง 5 5,905,800 5 6,096,600 5 6,696,600 5 7,296,600 5 7,508,800 25 33,504,400
    1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 8,050,000 2 8,050,000 2 8,050,000 2 8,050,000 2 8,050,000 10 40,250,000
 

รวม 26 15,608,800 25 15,779,600 25 16,379,600 25 16,979,600 25 17,191,800 126 81,939,400
2. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ของประชาชน
    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 340,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 25 1,700,000

รวม 5 340,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 5 340,000 25 1,700,000

 

แบบ ผ.01
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลเหนือคลอง  

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1 แผนงานการเกษตร 5 15,510,000 5 15,510,000 5 15,510,000 5 15,510,000 5 15,510,000 25 77,550,000
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 6 15,610,000 6 15,610,000 6 15,610,000 6 15,610,000 6 15,610,000 30 78,050,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 10 1,550,000

รวม 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 2 310,000 10 1,550,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ท้องถ่ิน
     5.1 แผนงานการศึกษา 14 11,176,610 14 11,506,910 14 11,853,550 14 12,217,597 14 12,599,610 70 59,354,277
     5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 14 534,000 14 524,000 14 534,000 14 534,000 14 534,000 70 2,660,000
         นันทนาการ  

รวม 28 11,710,610 28 12,030,910 28 12,387,550 28 12,751,597 28 13,133,610 140 62,014,277

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
    พ้ืนฐาน  
     6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 115 221,500,000

 
รวม 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 23 44,300,000 115 221,500,000

ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
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ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
    7.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 10 20,000,000
 

รวม 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 2 4,000,000 10 20,000,000
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและ 
    การบริหาร
     8.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000
 

รวม 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000
รวมท้ังส้ิน 94 92,479,410 93 92,970,510 93 93,927,150 93 94,891,197 93 95,485,410 466 469,753,677

รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือป้องกันการแพร่ -ฉีดพ่นยุงลาย 6 เดือน 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 1.จ านวนผู้ป่วยโรค 1.ลดอัตราการป่วยด้วย กอง

โรคไข้เลือดออก ระบาดของโรคไข้เลือดออก ต่อคร้ัง     ไข้เลือดออกใน โรคไข้เลือดออกของคน สาธารณสุขฯ

ในชุมชน -แจกจ่ายสารเคมีทราย ชุมชนลดลง ในชุมชน

2.เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะ -ก าจัดลูกน้ าให้แก่ ครัว 2.ประชาชนมีความรู้ 2.ประชาชนมีความรู้

พันธ์ุยุงลาย เรือน 3 เดือนต่อคร้ัง ความเข้าใจและ ความเข้าใจและให้ความ

3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน -อสม.รณรงค์และให้ ร่วมมือกันก าจัดแหล่ง ร่วมมือในการควบคุม

มีความรู้ความเข้าใจในการ ความรู้แก่ประชาชน เพาะพันธ์ุยุงลาย และป้องกันโรคไข้

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด 2 คร้ังต่อปี มากย่ิงข้ึน เลือดออก

ออกอย่างถูกวิธี

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

งบประมาณ  (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

 

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      1.1  แผนงานสาธารณสุข
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2 โครงการป้องกัน 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ในชุมชนไม่มีผู้ป่วย 1.ประชาชนมีความรู้ กอง

โรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ในการป้องกันโรค โรคพิษสุนัขบ้า 1 คร้ัง     โรคพิษสุนัขบ้า ความเข้าใจในการ สาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้า ต่อปี โดยมีเป้าหมาย  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2.เพ่ือลดอัตราเส่ียงต่อการ ด าเนินการกับสุนัข,แมว มากข้ึน 

เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพ้ืนท่ี  2.ลดอัตราเส่ียงต่อการ

3.เพ่ือลดการแพร่พันธ์ของ จ านวน 450 ตัว เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

สุนัข,แมว 3.ลดการแพร่พันธ์ของ

สุนัข,แมว

3 โครงการรณรงค์ 1.เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ จัดกิจรรมรณรงค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ไม่มีผู้ป่วยเอดส์ราย 1. เยาวชนมีความรู้ในการ กอง

ป้องกันโรคเอดส์ เอดส์ในกลุ่มเยาวชน และ ป้องกันการติดเช้ือเอดส์     ใหม่เกิดข้ึนในชุมชน ป้องกันโรคเอดส์ สาธารณสุขฯ

ประชาชนท่ัวไป ในประชาชนและกลุ่ม 2.ประชาชนตระหนัก 2. ลดอัตราเส่ียงการติด

2.เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน วัยรุ่น จ านวน รู้ในการป้องกัน เช้ือเอดส์

ได้ต่ืนตัวและตระหนักถึง 100 คน โรคเอดส์มากย่ิงข้ึน

อันตรายจากการติดต่อของ

โรคเอดส์

4 โครงการอบรม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ จัดกิจกรรมแก่ประชาชน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ท่ีเป็นกลุ่ม ประชาชนในชุมชนมี กอง

ประชาชนท่ีเป็น ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง เยาวชน ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง เส่ียงไม่ป่วย ด้วยโรค สุขภาพท่ีดี สาธารณสุขฯ

กลุ่มเส่ียงโรค โรคความดันโลหิตสูงและ เช่น  อบรมผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงและ

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานในพ้ืนท่ี เบาหวาน,โรคความ โรคเบาหวาน

และโรค ดันโลหิตสูง ฯลฯ 

เบาหวาน กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนกลุ่มเส่ียง

จ านวน 60 คน 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรม 1.เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมอบรมแก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้านอาหาร 1.ผู้ประกอบการมีความรู้ กอง

ผู้ประกอบการ แก่ผู้ประกอบการเก่ียวกับ ผู้ประกอบการร้าน     หรือแผงลอยจ าหน่าย และน าไปปรับปรุง สาธารณสุขฯ

ร้านอาหาร / การจัดจ าหน่ายอาหาร อาหาร /แผงลอย อาหารผ่านเกณฑ์ สุขลักษณะภายในร้าน

แผงลอย การควบคุมสุขลักษณะ จ าหน่ายอาหาร  มาตรฐาน ให้ได้มาตรฐานย่ิงข้ึน

จ าหน่ายอาหาร สถานท่ี คน และคุณภาพ จ านวน 1 คร้ัง  2.ร้านอาหาร /แผงลอย

ฯลฯ อาหาร  จ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์

2.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงร้าน  มาตรฐานมากย่ิงข้ึน

อาหาร /แผงลอยจ าหน่าย 3.ประชาชนได้บริโภค

อาหารในพ้ืนท่ี อาหารท่ีถูกสุขลักษณะ

6 โครงการบริการ 1.เพ่ือให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ เป็นค่าใช้จ่ายในการ 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 1.ประชาชนได้รับการ 1.ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ กอง

การแพทย์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือการรักษา จัดโครงการฯ อาทิ บริการกรณีฉุกเฉินได้ ช่วยเหลือการรักษา สาธารณสุขฯ

พยาบาลทันท่วงที -ค้าจ้างเหมาบริการ ทันเวลา ปลอดภัย พยาบาลทันท่วงที

2.เพ่ือพัฒนาระบบการ -ค่าน้ ามัน 2.ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ได้ 2.สามารถพัฒนาระบบ

แพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชน -ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุ  รับบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน การแพทย์ฉุกเฉิน 

ได้รับบริการอย่างมี -ค่าวัสดุส านักงาน ประชาชนได้รับบริการ

ประสิทธิภาพ -ค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ

แก่ผู้ปฏิบัติงานฯ

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการพัฒนา 1.เพ่ือให้อาสาสมัคร อสม. 70  คน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 อาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กอง

ศักยภาพ สาธารณสุขมีความรู้ความ สาธารณสุขฯได้รับ สามารถเฝ้าระวังสุขภาพ สาธารณสุขฯ

อาสาสมัคร เข้าใจเร่ืองสุขภาพมาก ความรู้อย่างน้อยปีละ  ประชาชนในชุมชนได้
สาธารณสุข ย่ิงข้ึน 1  คร้ัง
ประจ าหมู่บ้าน 2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ

ต่างให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ

8 โครงการ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีการด าเนินโครงการฯ ประชาชนในชุมชนมีการ กอง
พระราชด าริด้าน มีการขับเคล่ือนโครงการ จ านวน  4 ชุมชน ได้แก่ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ในชุมชน 4 ชุมชน ขับเคล่ือนโครงการพระ สาธารณสุขฯ
สาธารณสุข พระราชด าริในชุมชนของ  1.ชุมชนอยู่เย็น ราชด าริในชุมชนของ

ตนเอง  2.ชุมชนเป็นสุข ตนเอง
 3.ชุมชนม่ังมี
 4.ชุมชนศรีสุข

 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการสัตว์ 1.เพ่ือใช้ในการส ารวจ และ สุนัข และแมว ท่ีอยู่ในเขต 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนสุนัข และแมว 1.มีการส ารวจและข้ึน กอง
ปลอดโรคคน ข้ึนทะเบียนสัตว์เล้ียงท่ีเส่ียง เทศบาลต าบลเหนือคลอง (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ท่ีได้ข้ึนทะเบียน และ ทะเบียนสุนัข และแมวใน สาธารณสุขฯ
ปลอดภัยจากโรค ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนป้อง เขตเทศบาลต าบล
พิษสุนัขบ้า ตาม เช่น สุนัข แมว กันโรคพิษสุนัขบ้าใน เหนือคลอง
พระปณิธาน 2.เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกัน เขตเทศบาลต าบล 2.สุนัขและแมว ในเขต
ศาสตร์จารย์ โรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัข เหนือคลอง เทศบาลได้รับการฉีด
ดร.สมเด็จ และแมวในเขตเทศบาล วัคซีนป้องกันโรคพิษ
พระเจ้าน้อง ต าบลเหนือคลอง สุนัขบ้า
นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรม

พระศรีสวางค

วัฒน วรขัตติย

ราชนารี

 
 ........10.....โครงการ - รวม   9    โครงการ 1,093,000 1,093,000  1,093,000 1,093,000  1,093,000 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการแกนน า เพ่ือสร้างแกนน าชุมชนใน แกนน าชุมชน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เกิดแกนน าชุมชน จ านวนผู้เสพและผู้ติด ส านักปลัด 

ชุมชนห่างไกล การ เป็นต้นแบบและเป็น จ านวน  50 คน     ในการเป็นต้นแบบ ยาเสพติด ในเขตเทศบาล เทศบาล

ยาเสพติด  ผู้น าให้เยาวชนห่างไกล  และเป็นผู้น าเยาวชน ลดน้อยลง

จากยาเสพติด           ให้ห่างไกลจาก  

  ยาเสพติด 

 

2 โครงการรณรงค์ 1.เพ่ือกระตุ้นปลูกจิตส านึก จัดกิจกรรมรณรงค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก เยาวชน 1.ประชาชนเกิดความ ส านักปลัด 

เน่ืองในวัน ให้กับประชาชนให้มีความรู้ เน่ืองในวันต่อต้าน และประชาชนท่ีเข้า ตระหนักและป้องกัน เทศบาล

ต่อต้าน และตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติดโลก ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียว ตัวเองให้ห่างไกลจากยา

ยาเสพติดโลก ยาเสพติด (วันท่ี 26 มิถุนายน) ข้องกับยาเสพติด เสพติด 

2.เพ่ือลดจ านวนผู้เสพและ กลุ่มเป้าหมายเป็น 2.จ านวนผู้เสพและผู้ติด

ผู้ติดยาเสพติดในเขต ประชาชน จ านวน ยาเสพติด ในเขตเทศบาล

เทศบาลฯ 100 คน ลดน้อยลง

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดงาน 1. เพ่ือกระตุ้น และส่งเสริม ผู้สูงวัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิต 1.ท าให้ผู้สูงอายุได้ ส านักปลัด 
วันผู้สูงอายุ ให้ ครอบครัว ประชาชน จ านวน 600 คน ท่ีดีข้ึน ตระหนักถึงความส าคัญ เทศบาล
แห่งชาติและ ในเขตเทศบาลได้ตระหนัก ของการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัว  ถึงคุณค่า และความส าคัญ  และการมีส่วนร่วมใน
(เน่ืองในวัน ของผู้สูงอายุ สังคมและชุมชน
ผู้สูงอายุ) 2.เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ 2. ส่งเสริมค่านิยมของ

ตระหนักในคุณค่าแห่ง สังคมในการมองเห็น
ตนเอง คุณค่าและการอยู่ร่วมกัน

กับผู้สูงอายุ

4 โครงการสร้าง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียน / นักศึกษา  20,000 0 0 0 0 นักเรียน มีรายได้เสริม นักเรียนและนักศึกษา ส านักปลัด 
รายได้ให้กับ นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น จ านวน 4 คน ลดภาระค่าใช้จ่ายของ รู้จัก ใช้เวลาว่างให้เป็น เทศบาล
นักเรียนนักศึกษา ประโยชน์ มีรายได้เสริม ผู้ปกครอง ประโยชน์
ช่วงปิดภาคเรียน และลดรายจ่ายให้กับ
และวันหยุด ผู้ปกครอง

 ..........9.......โครงการ 7+1+0+0 รวม    4   โครงการ 210,000    190,000   190,000  190,000   190,000    

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดส่ง 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน คัดเลือกและส่งตัวแทน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.นักกีฬามีการ 1.เยาวชนและประชาชน กอง
นักกีฬาเข้าร่วม เยาวชน ได้เล่นกีฬา เยาวชนและประชาชน พัฒนาทักษะและ ได้เล่นกีฬาห่างไกล การศึกษา
การแข่งขันกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ในชุมชน ช่วงอายุ ความสามารถในการ ยาเสพติด

ประเภทต่างๆ 2.เพ่ือพัฒนาทักษะและ  15 - 50 ปี  เข้าร่วม แข่งขันเพ่ิมข้ึน 2.พัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการ แข่งขันกีฬาประเภท 2.ประชาชนให้ ความสามารถในการ
แข่งขันกีฬาของเยาวชน ต่างๆ  อาทิ ฟุตบอล ความสนใจต่อการ แข่งขันกีฬาของเยาวชน

ให้เพ่ิมมากข้ึน  เล่นกีฬาและออก ให้เพ่ิมมากข้ึน

3. เพ่ือให้เยาวชน และ ก าลังกายมากย่ิงข้ึน 3. เยาวชน และ

ประชาชนใช้เวลาว่าง  ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์  ให้เป็นประโยชน์

 

2 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือให้ประชาขนได้ออก จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.ประชาชนให้ความ 1.ประชาชนสุขภาพ กอง
การออกก าลัง ก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ สนใจต่อการ แข็งแรงและหันมาออก การศึกษา
กายแก่ประชาชน 2.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ วอลเลย์บอล ฯลฯ ออกก าลังกายมากข้ึน ก าลังกาย
ในต าบล กีฬาบริการแก่ประชาชนท่ี ตามความเหมาะสม 2.ประชาชนมีอุปกรณ์ 2.ประชาชนมีอุปกรณ์

ออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย ส าหรับออกก าลังกาย
3. เพ่ือให้ประชาชนห่าง 3. ประชาชนห่างไกลจาก
ไกลจากยาเสพติด ยาเสพติด
  

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      1.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการแข่งขัน ๑. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้ จัดแข่งขันกีฬา 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 5 ของ ๑. ประชาชนรู้จักใช้เวลา กอง
กีฬาบาสเก็ตบอล เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บาสเก็ตบอล อย่างน้อย ประชาชนเข้าร่วมการ ว่างให้เป็นประโยชน์ การศึกษา

ห่างไกลจากยาเสพติด 1 คร้ัง แข่งขันกีฬาร้อยละ ห่างไกลจากยาเสพติด
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 80 ของ ประชาชน 2.ประชาชนมีสุขภาพ
มีสุขภาพร่างกาย ท่ี ให้ความสนใจต่อการ ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
สมบูรณ์แข็งแรง เล่นกีฬา 3.ประชาชนรู้รักสามัคคี 
3.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 รู้รักสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย

4 โครงการแข่งขัน ๑. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้ จัดแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 5 ของ ๑. ประชาชนรู้จักใช้เวลา กอง
กีฬาฟุตซอล เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฟุตซอล อย่างน้อย ประชาชนเข้าร่วมการ ว่างให้เป็นประโยชน์ การศึกษา

ห่างไกลจากยาเสพติด 1 คร้ัง แข่งขันกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 2.ประชาชนมีสุขภาพ
มีสุขภาพร่างกาย ท่ี เยาวชน ประชาชน ใน ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
สมบูรณ์ แข็งแรง เขตเทศบาล

5 โครงการแข่งขัน ๑. เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้ จัดแข่งขันกีฬา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 5 ของ ๑. ประชาชนรู้จักใช้เวลา กอง
กีฬาตะกร้อ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตะกร้อ อย่างน้อย ประชาชนเข้าร่วมการ ว่างให้เป็นประโยชน์ การศึกษา

ห่างไกลจากยาเสพติด 1 คร้ัง แข่งขันกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด
2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 2.ประชาชนมีสุขภาพ
มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ เยาวชน ประชาชน ใน ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง
แข็งแรง เขตเทศบาล

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกีฬาสี 1. เพ่ือส่งเสริมการมี ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม 1 คร้ัง 1. ครอบครัวและชุมชนมี กอง
สัมพันธ์ ส่วนร่วมของครอบครัวและ กิจกรรม ส่วนร่วมในกิจกรรม การศึกษา

ชุมชน 2. เด็กมีความสนใจ (ศพด.)
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ความสนใจและร่วม อย่างสมวัย ซ่ึงรวมการ
กิจกรรมต่าง ๆอย่างสมวัย เล่น การท างาน ศิลปะ 
ซ่ึงรวมถึง การเล่น การ ดนตรี กีฬา
ท างานศิลปะ ดนตรี กีฬา 3. เด็กมีพัฒนาการด้าน
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี การใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ 
พัฒนาการด้านการใช้ สามารถเคล่ือนไหวและ
กล้ามเน้ือมัดใหญ่ สามารถ ทรงตัวได้ตามวัย
เคล่ือนไหวและทรงตัวได้
ตามวัย

 ..........9.......โครงการ 7+1+0+0 รวม    6   โครงการ 350,000    350,000   350,000  350,000   350,000    

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเบ้ีย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์มี ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ ส านักปลัด 
ยังชีพผู้ป่วย ด ารงชีพของผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 1 คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) รายได้ยังชีพ ยังชีพ เทศบาล
โรคเอดส์

2 โครงการเบ้ีย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ ผู้สูงอายุ จ านวน 4,653,600 4,719,600 5,079,600 5,439,600 5,602,800 ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือ ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ือ ส านักปลัด 
ยังชีพผู้สูงอายุ ด ารงชีพของผู้สูงอายุ 592 คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การยังชีพ การยังชีพเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

3 โครงการเบ้ีย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ คนพิการ 1,027,200 1,152,000 1,392,000 1,632,000 1,681,000 คนพิการมีรายได้เพ่ือ คนพิการมีรายได้เพ่ือ ส านักปลัด 
ยังชีพความพิการ ด ารงชีพของคนพิการ จ านวน  83  คน (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) การยังชีพ การยังชีพเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

4 โครงการทุน 1.เพ่ือสร้างโอกาสทาง ทุนการศึกษา  ระดับ 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 1.จ านวนผู้ได้รับทุน นักเรียน นักศึกษา กอง
การศึกษาส าหรับ การศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ป.ว.ส. หรืออนุปริญญา     การศึกษา 3 ทุน และ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา
นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสทาง หรือปริญญาตรี  2.นักเรียน นักศึกษา ทางการศึกษาได้รับ
และผู้ด้อยโอกาส การศึกษา รวมจ านวน  3  ทุน และผู้ด้อยโอกาสทาง การศึกษาในระดับท่ี
ทางการศึกษา 2.เพ่ือลดภาระให้แก่  การศึกษาได้รับการ สูงข้ึน
(ระดับป.ว.ส., ผู้ปกครอง ศึกษาในระดับท่ี
อนุปริญญาและ สูงข้ึน
ปริญญาตรี)

งบประมาณ  (บาท)

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      1.4  แผนงานงบกลาง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการบริการ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ เบิกจ่ายเป็นค่าด าเนิน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนได้รับการ ประชาชนในชุมชนมี กอง
สาธารณสุขภาย ประชาชนในพ้ืนท่ี งานให้แก่กองทุนหลัก ดูแลด้านสุขภาพ สุขภาพท่ีดี สาธารณสุขฯ
ใต้หลักประกัน ประกันสุขภาพในระดับ มากข้ึน
สุขภาพ ท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

(สปสช.)

รวม  5   โครงการ 5,905,800 6,096,600 6,696,600 7,296,600 7,508,800

งบประมาณ  (บาท)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกซ้อม 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีกลุ่มเป้าหมาย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1.ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
แผนสาธารณภัย ความ พร้อมในการปฏิบัติ - เจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน มีความพร้อมในการ สามารถป้องกันและ เทศบาล
ประจ าปี งานมากข้ึน และบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน ระงับอัคคีภัยกรณีฉุกเฉิน
 2.เพ่ือให้มีการป้องกันและ เทศบาลต าบลเหนือคลอง ได้ทันท่วงที

ระงับอัคคีภัยกรณีฉุกเฉินได้ - อปพร.  ศูนย์อปพร. 2.ลดความสูญเสียต่อชีวิต
ทันท่วงที เทศบาลต าบลเหนือคลอง และทรัพย์สินได้เม่ือเกิด
3.เพ่ือป้องกัน และลดความ - อาสาสมัครกู้ภัยในพ้ืนท่ี เหตุอัคคีภัย
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลต าบลเหนือคลอง
ของประชาน จ านวน 50 คน

2 โครงการฝึก เพ่ือให้สมาชิกอปพร.ใหม่ท่ี จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนอปพร.ใหม่ มีบุคลากรท่ีมีความพร้อม ส านักปลัด
อบรมอาสาสมัคร มีความพร้อมในการปฏิบัติ อปพร.ใหม่    ท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี   ในการปฏิบัติงานด้าน เทศบาล
ป้องกันภัยฝ่าย งานด้านการป้องกันและ ปี 2566  20  คน การป้องกันและบรรเทา
พลเรือน บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ปี 2567   20 คน สาธารณภัยเพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี ปี 2568   20 คน
ปี 2569  20 คน
ปี 2569  20 คน

   2. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

      2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการให้ความ 1.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด
รู้เก่ียวกับการ และมีทักษะในการป้องกัน แก่ตัวแทนชุมชน     โครงการ มีทักษะในการป้องกันและ เทศบาล
ป้องกันและระงับ และระงับอัคคีภัยได้ทัน จ านวน 70 คน 2. ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที
อัคคีภัยเบ้ืองต้น ท่วงที บ้านเรือนในเขต 2.ลดความสูญเสียในชีวิต
ให้กับชุมชน 2.เพ่ือความปลอดภัยใน เทศบาล และทรัพย์สินของ

ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน
ประชาชน

4 โครงการให้ความ 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ จัดกิจกรรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 1.นักเรียนมีความรู้ และ ส านักปลัด
รู้เก่ียวกับการ มีทักษะในการป้องกันและ แก่นักเรียน     โครงการ มีทักษะในการป้องกันและ เทศบาล
ป้องกันและระงับ ระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที โรงเรียนในเขต 2. ไม่มีเหตุเพลิงไหม้ ระงับอัคคีภัยได้ทันท่วงที
อัคคีภัยเบ้ืองต้น 2.เพ่ือความปลอดภัยใน เทศบาล จ านวน บ้านเรือนในเขต 2.ลดความสูญเสียในชีวิต
ให้กับนักเรียน ชีวิตและทรัพย์สินของ 60 คน เทศบาล และทรัพย์สินของ

ประชาชน ประชาชน

5 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือทบทวนและเพ่ิม จัดโครงการฝึกอบรม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ชุดปฏิบัติการจิตอาสาฯ ส านักปลัด
ชุดปฏิบัติการจิต ความรู้ให้กับชุดปฏิบัติการ หลักสูตรทบทวน โครงการ มีความรู้และทักษะเพ่ิม เทศบาล
อาสาภัยพิบัติฯ จิตอาสาฯ กลุ่มเป้าหมาย 2.ผู้เข้ารับการฝึก มากข้ึน
หลักสูตร ทบทวน 2. เพ่ือสนับสนุนให้ จิตอาสาประจ าเทศบาล อบรมมีความพร้อม 2. ลดความสูญเสียใน

โครงการจิตอาสา ต าบลเหนือคลอง ในการปฏิบัติงาน ชีวิตและทรัพย์สินของ
พระราชทาน 904 วปร. วิทยากร และเจ้าหน้าท่ี มากข้ึน ประชาชน
ในพ้ืนท่ีมีความเข้มแข็ง จ านวน 60 คน 
ท าให้ชุมชนและท้องถ่ิน
ปลอดภัย

รวม 5 โครงการ งบประมาณ 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000  

งบประมาณ  (บาท)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี  4 อนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ เพ่ือส่งเสริมและปลูก จัดกิจกรรมรณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชน อถล. มี กอง
รักษาส่ิงแวดล้อม จิตส านึกให้ประชาชนดูแล ในการรักษาสภาพ 60 คน ส่วนร่วมในการดูแล สาธารณสุขฯ

รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ส่ิงแวดล้อมในเขต 2.ประชาชน อถล. รักษาส่ิงแวดล้อมและ
เทศบาล มีจิตส านึกด้านการ รักษาความสะอาดของ

กลุ่มเป้าหมาย รักษาส่ิงแวดล้อม บ้านเมือง
 ประชาชน อถล. 60 คน มากย่ิงข้ึน

 
2 โครงการพัฒนา เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิต จัดกิจกรรมตามโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนให้ความ กอง

เมืองสะอาด ส านึกให้ประชาชนดูแล เช่น โครงการ 70  ครัวเรือน ร่วมมือในการดูแลรักษา สาธารณสุขฯ
น่าอยู่ รักษาความสะอาดของ รักน้ า รักป่า รักษา ในเขตเทศบาล ความสะอาดบ้าน 

บ้าน ชุมชน และ แผ่นดิน,โครงการ ชุมชน และท่ีสาธารณะ
ท่ีสาธารณะ  Big Cleaning Day 

ฯลฯ

 
รวม 2  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน

      3.1  แผนงานเกษตร 
 

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือ 1.เพ่ือให้มีถังรองรับขยะ ถังขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1. ถังขยะ 70 ใบ 1. มีภาชนะรองรับขยะ กอง
ถังขยะ เพียงพอกับปริมาณขยะท่ี จ านวน  70 ใบ 2. ในเขตพ้ืนท่ี อย่างเพียงพอ สาธารณสุขฯ

เกิดข้ึน เทศบาลต าบล 2. บ้านเมืองสะอาด 
2.เพ่ือให้เกิดความสะอาด เหนือคลอง สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ มากข้ึน
ของบ้านเมือง

 

รวม  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

งบประมาณ  (บาท)

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท า เพ่ือสนับสนุนการบริหาร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีแผนชุมชนท่ีแก้ไข มีแผนพัฒนาชุมชนท่ีตรง ส านักปลัด
แผนชุมชน งานของชุมชนและสนอง ประชาคมท้องถ่ินเพ่ือ ปัญหาและสนองต่อ ต่อความต้องการของ เทศบาล

ความต้องการของ ทบทวนแผนชุมชนให้แก่ ความต้องการของ ประชาชน
ประชาชน ชาวบ้าน โดยจ่ายเป็น ประชาชนได้อย่าง

ค่าอาหารว่างและ แท้จริง
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 

2 โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมและ ผู้เข้าร่วมโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.กลุ่มสตรีมีการพัฒนา ส านักปลัด 
และ พัฒนา สนับสนุนการพัฒนา จ านวน 70 คน 70 คน ศักยภาพการท างาน เทศบาล
ศักยภาพกลุ่ม ศักยภาพการท างานของ 2.กลุ่มสตรีมีศักยภาพ 2.ส่งเสริมด้านอาชีพให้
สตรีเทศบาล กลุ่มสตรี เทศบาลต าบล ในการท างานและ กับกลุ่มสตรี สร้างรายได้
ต าบลเหนือคลอง เหนือคลอง ประกอบอาชีพท่ี เสริมให้กับครอบครัว

2.เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับ สูงข้ึน
กลุ่มสตรี

รวม  2 โครงการ 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

      4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 

งบประมาณ  (บาท)

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

   4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,543,000 กองการ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ศึกษา

(ศพด.)

   5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

      5.1 แผนงานการศึกษา

1. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับ อาหารกลาง
วันท่ีมีสารอาหารครบ 5 
หมู่ อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ส่ือการเรียน วัสดุ และ
เคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการ
เด็กท่ีมีคุณภาพ
3. เด็กได้รับการจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

1 เด็กทุกคนใน
ศูนย์ฯได้รับอาหาร
กลางวันท่ีมี
สารอาหารครบ 5 
หมู่
2. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีส่ือการเรียน
การสอน วัสดุและ
เคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็กท่ีมี
คุณภาพ
3. เด็กทุกคนได้รับ
การจัดสรร
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการ
สอน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และปรับตัวเท่าทันบริบทการเปล่ียนแปลง

แบบ ผ.02

 
งบประมาณ  (บาท)

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ
สารอาหารครบ 5 หมู่ 
ตามหลักโภชนาการ 
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตท่ี
เหมาะสมกับวัย 
2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีส่ือการเรียนการสอน
 วัสดุ และเคร่ืองเล่นเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีมี
คุณภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และผู้สอน
3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
และลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง ดังน้ี
1.ค่าอาหารกลางวัน 
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 
2-5ปี) จ านวน 200 คน  ใน
อัตราม้ือละ 21 บาท ต่อคน 
จ านวน 245 วัน              
2.ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)  สนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนส าหรับ 
เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5ปี) 
จ านวน 200 คน อัตราคนละ
 1,700  บาท/ปี
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1 กองการ
ศึกษา
(ศพด.)

งบประมาณ  (บาท)

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
 (ต่อ)

 3.ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา
    สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) 
จ านวน 150 คน ดังน้ี      
 3.1 ค่าหนังสือเรียน 
อัตราคนละ 200 บาทต่อ
ปี                          3.2
 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
อัตราคนละ 200 บาทต่อ
ปี                           
3.3 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 อัตราคนละ 300 บาท
ต่อปี
 3.4 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 
บาทต่อปี
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2 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มี เพ่ือสนับสนุนค่าอาหาร 390,610 390,610 390,610 390,610 390,610 ไม่มีภาวะ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ กอง

อาหารเสริม (นม) สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ เสริม (นม) ให้แก่ศูนย์ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทุพโภชนาการในเด็ก ร่างกายท่ีสมบูรณ์ การศึกษา
 ส าหรับเด็กปฐมวัย แข็งแรง พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปฐมวัย แข็งแรงเหมาะสมตามวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเหนือคลอง
เทศบาลต าบล กลุ่มเป้าหมาย 
เหนือคลอง เด็กปฐมวัย จ านวน 

200 คน 

3 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ อุดหนุนโรงเรียน 2,070,000 2,173,500 2,282,000 2,396,000 2,516,000 ไม่มีภาวะ นักเรียนมีสุขภาพ กอง
อาหาร เสริม (นม)  ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ราชประชานุเคราะห์ 1 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทุพโภชนาการในเด็ก ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง การศึกษา
ส าหรับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย เหมาะสมตามวัย
โรงเรียนราช - นักเรียน  จ านวน 
ประชานุเคราะห์ 1 1,080  คน 

4 โครงการสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนได้รับสาร อุดหนุนโรงเรียน 4,536,000 4,762,800 5,000,940 5,250,987 5,513,000 ไม่มีภาวะ นักเรียนมีสุขภาพ กอง
อาหารกลางวัน อาหารครบ 5 หมู่ตามหลัก ราชประชานุเคราะห์ 1 (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ทุพโภชนาการใน ร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง การศึกษา
ส าหรับนักเรียน โภชนาการส่งผลต่อการ กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน เหมาะสมตามวัย
โรงเรียนราชประชา เจริญเติบโตท่ีเหมาะสม - นักเรียน  จ านวน  
นุเคราะห์ 1 กับวัย 1,080  คน 

งบประมาณ  (บาท)
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5 โครงการจัดต้ัง 1.เพ่ือให้เด็กในเขต เป็นค่าใช้จ่ายในการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีการจัดกิจกรรม มีการด าเนินการเก่ียวกับ กอง
โรงเรียนอนุบาลใน เทศบาลต าบลเหนือคลอง ด าเนินการเตรียมความ ส าหรับเตรียมความ การส ารวจความพร้อม การศึกษา
สังกัดเทศบาล มีสถานท่ีเรียนท่ีเพียงพอ พร้อมส าหรับการจัดต้ัง พร้อม ในการจัดต้ัง หรือประชาคมเพ่ือจัดต้ัง
ต าบลเหนือคลอง 2.เพ่ือให้เด็กในเขต อาทิ การประชาคม โรงเรียน อาทิเช่น โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลต าบลเหนือคลอง การส ารวจฯ การส ารวจ 
ได้เข้าเรียนโรงเรียน ประชาคมฯลฯ
ใกล้บ้าน
3.เพ่ือให้เด็กได้รับการ
ศึกษาตามพระราขบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

6 โครงการฝึกศึกษา 1. เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาแหล่ง จัดกิจกรรมอบรม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ กอง
แหล่งเรียนรู้นอก เรียนรู้นอกสถานท่ี ให้ความรู้กับเด็กและ      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการศึกษานอกสถานท่ี การศึกษา
สถานท่ี 2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ฝึกศึกษานอกสถานท่ี มีความสนใจใฝ่รู้ใน 2. ผู้เรียนมีความกระตือ (ศพด.)

ความกระตือรือร้นในการ การศึกษานอก รือร้นในการเรียนรู้
เรียนรู้ สถานท่ี ส่ิงต่างๆ

งบประมาณ  (บาท)
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7 โครงการพัฒนา 1. เพ่ือให้ครู ผู้ดูแลเด็ก ครู/ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแล 1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความ กอง
ศักยภาพครู ผู้ดูแล และบุคลากรทางการศึกษา 15 คน เด็ก,บุคลากรทาง มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง การศึกษา
เด็ก และบุคลากร มีความมุ่งม่ันพัฒนาตนเอง การศึกษามี แสวงหาความรู้เทคนิค
ทางการศึกษา แสวงหาความรู้ เทคนิค ศักยภาพในการ วิธีการสอนใหม่  

วิธีการสอนใหม่ ๆ  ท างานสูงข้ึน 2. ครู/ผู้ดูแลเด็กและ
2. เพ่ือพัฒนาครู/ผู้ดูแล บุคลากรมีการพัฒนาอย่าง
เด็กและบุคลากรอย่างเป็น เป็นระบบและต่อเน่ือง
ระบบและต่อเน่ือง
 

8 โครงการปรับปรุง เพ่ือปรับภูมิทัศน์ภายใน ปรับภูมิทัศน์โดยจัดสวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กอง

ภูมิทัศน์และแหล่ง และภายนอกอาคารศูนย์ หย่อม หน้าอาคาร 1 และ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม น่าอยู่ การศึกษา

เรียนรู้ศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ อาคาร 4 มากย่ิงข้ึน เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท้ัง

เด็กเล็กเทศบาล สวยงามน่าอยู่ เอ้ือต่อการ ภายในและภายนอก

ต าบลเหนือคลอง เรียนรู้ ห้องเรียน

งบประมาณ  (บาท)
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9 โครงการจัดท าส่ือ 1. เพ่ือจัดท าส่ือประชา - จัดท าป้าย 50,000    50,000   50,000    50,000   50,000     จ านวนช่องทาง 1.ส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี กอง
ประชาสัมพันธ์ของ สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์     ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลในด้านการ การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมต่าง ๆของศูนย์ - จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ บริการข้อมูลข่าวสารแก่ (ศพด.)
เทศบาลต าบล พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล - จัดท าวีดีทัศน์ ผู้ปกครอง /ประชาชน  

เหนือคลอง ต าบลเหนือคลองในรูปแบบ - จัดท าท าเนียบ/ 2. เกิดความรวดเร็วในการ
ท่ีหลากหลาย โครงสร้าง รับรู้ข่าวสาร ทันต่อ
2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล เหตุการณ์
ข่าวสารระหว่างองค์กร 
 

10 โครงการอบรมให้ เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ อบรมผู้ปกครองเด็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 เด็กมีพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการสมวัย กอง

ความรู้เก่ียวกับการ เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก อย่างน้อย 1 คร้ัง สมวัย พัฒนาระดับ IQ ให้ได้ การศึกษา

พัฒนาการเด็กให้ ปฐมวัยให้มีพัฒนาการท่ี มาตรฐาน (ศพด.)

กับผู้ปกครอง สมวัย พัฒนาIQ ให้มีระดับ

เชาว์ปัญญาตามมาตรฐาน

งบประมาณ  (บาท)
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11 โครงการกิจกรรม 1. เพ่ือให้เด็กได้พัฒนา 1. เด็กร้อยละ 70 ได้ท า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 ของเด็ก 1. เด็กได้พัฒนาศักยภาพ กองการศึกษา

หลังเลิกเรียน ศักยภาพของตนเองตาม กิจกรรมตามความถนัด มีความสามารถ ของตนเองตามความถนัด (ศพด.)
ความถนัดและสนใจ และสนใจ เฉพาะด้าน และสนใจ
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม 2. เด็กร้อยละ 70 มีความ 2. การส่งเสริม สืบสาน
สืบสานและอนุรักษ์ สามารถพิเศษเฉพาะด้าน และอนุรักษ์วัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถ่ิน เช่น ท้องถ่ิน เช่น มโนราห์ 
มโนราห์ ลิเกป่า ฯลฯ ลิเกป่า ฯลฯ 
3. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักใช้ 3. เด็กได้รู้จักใช้เวลาว่าง
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์

12 โครงการกิจกรรม 1. เพ่ือให้เด็กอายุ 3-6 จัดกิจกรรมให้ความรู้ และ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 เด็กสามารถเอาตัว 1. เด็กอายุ 3-6 ขวบ มี กอง
ส่งเสริมทางกาย ขวบ มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด รอดจากการจมน้ า ความรู้ ความเข้าใจเก่ียว การศึกษา
ป้องกันการจมน้ า เก่ียวกับการป้องกันและ จากการจมน้ าให้กับเด็ก ได้ กับการป้องกันและควบคุม
ในเด็กปฐมวัย ควบคุมเด็กจมน้ า ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง เด็กจมน้ า 
ศพด.เหนือคลอง 2. เพ่ือให้ครู ผู้ดูแลเด็ก 2. ครู ผู้ดูแลเด็กผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง มีความรู้ ความ มีความรู้ ความเข้าใจ 
เข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน เก่ียวกับการป้องกันและ
และควบคุมเด็กจมน้ าและ ควบคุมเด็กจมน้ าและ
ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด
จากการจมน้ าให้กับเด็ก จากการจมน้ าให้กับเด็ก
นักเรียนใน ศพด. นักเรียนในศพด.

 

งบประมาณ  (บาท)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการแข่งขัน 1. เพ่ือให้เด็กใช้เวลาว่าง เข้าร่วมกิจกรรมการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกิจกรรม 1. เด็กใช้เวลาว่างให้เป็น กอง
ทักษะทางวิชาการ ให้เป็นประโยชน์ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ท่ีเข้าร่วม ประโยชน์ การศึกษา

2. เพ่ือให้เด็กห่างไกล 2. เด็กห่างไกลยาเสพติด
ยาเสพติด 3. เด็กสามารถอยู่ร่วมกับ
3. เพ่ือให้เด็กสามารถอยู่ ผู้อ่ืนได้ รู้รักสามัคคี รู้จัก
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้รักสามัคคี การท างานเป็นทีม 
รู้จักการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือผู้อ่ืน
ช่วยเหลือผู้อ่ืน

14 โครงการเข้าค่าย 1.เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลา จัดอบรมด้านภาษา ให้แก่ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็น กอง
ภาคฤดูร้อน ว่างให้เป็นประโยชน์ช่วง เด็ก จ านวน 50  คน     ร้อยละ  50 มี ประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน การศึกษา
(ภาษาต่างประเทศ) ปิดภาคเรียน  ทักษะด้านภาษา 2.เด็กห่างไกลจาก  

2.เพ่ือให้เด็กห่างไกลจาก ต่างประเทศ ยาเสพติดหลีกเล่ียง
ยาเสพติด หลีกเล่ียง  อบายมุข
อบายมุข  3.เด็กได้พัฒนาทักษะ 
3.เพ่ือพัฒนาทักษะ ด้าน ด้านภาษาในการฟัง
ภาษาในการฟัง พูด อ่าน พูด อ่าน เขียน
เขียน 4.สามารถแบ่งเบาภาระ
4.เพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ ของผู้ปกครอง 
ปกครอง

รวม  14  โครงการ 11,176,610 11,506,910 11,853,550 12,217,597 12,599,610

งบประมาณ  (บาท)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวันเด็ก 1.เพ่ือให้ประชาชนได้ จัดกิจกรรมเน่ืองในวัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.ประชาชนมีความ กอง
แห่งชาติ ตระหนักถึงความส าคัญ เด็กแห่งชาติ     500 คน ตระหนักถึงความส าคัญ การศึกษา

ของเด็ก สนใจในการ (วันเสาร์ท่ี 2 ของ 2.เด็กรู้จักบทบาท ของเด็ก ให้ความใส่ใจ
เล้ียงดู อบรมส่ังสอนเด็ก เดือนมกราคม) หน้าท่ีของตน เล้ียงดู อบรมส่ังสอนเด็ก
2.เพ่ือให้เด็กได้รู้จักหน้าท่ี กลุ่มเป้าหมาย มากข้ึน 2.เด็กได้รู้จักหน้าท่ีของตน 
ของตนอยู่ในระเบียบวินัย เด็ก เยาวชน และ มีระเบียบวินัย และกล้า
อันดีและกล้าแสดงออก ประชาชนท่ัวไป จ านวน แสดงออก 

500  คน

2 โครงการสืบสาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน จัดกิจกรรมสืบสาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1. จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง
ประเพณีลอย และอนุรักษ์ ประเพณี และ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรม การอนุรักษ์ประเพณีท่ี การศึกษา
กระทงประจ าปี วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ประจ าปี 1 คร้ัง 2.ประชาชน และ ดีงามของไทย

นักท่องเท่ียวให้
ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมมากย่ิงข้ึน

งบประมาณ  (บาท)

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
      5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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3 โครงการส่งเสริม จัดอบรมเด็กระดับ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1. ร้อยละ 75 กอง
คุณธรรมจริยธรรม อนุบาล 2-3 ผู้เรียนไม่พูดโกหก การศึกษา

ยอมรับเม่ือตนเอง (ศพด.)
ท าความผิด 
2. ร้อยละ 75 
ผู้เรียนรู้จักการ

 ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน

งบประมาณ  (บาท)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
ความรู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมการ
ด ารงชีวิต และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเบ้ืองต้น และมี
ความรับผิดชอบ
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสุภาพ มีสัมมา
คารวะ มีมารยาท อ่อน
น้อมถ่อมตน
4. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมี 
ระเบียบวินัยมีความ
ซ่ือสัตย์กตัญญู ต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีคุณธรรม 
จริยธรรม

1.ผู้เรียน มีความรู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม 
วัฒนธรรม
การด ารงชีวิต และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข
2. ผู้เรียนรู้จักการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงเบ้ืองต้น และ
มีความรับผิดชอบ
3. ผู้เรียนมีความสุภาพมี
สัมมาคารวะ มีมารยาท 
อ่อนน้อมถ่อมตน
4. เด็กมีระเบียบวินัย มี
ความซ่ือสัตย์ กตัญญู ต่อ
พ่อแม่

107



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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4 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 75 ผู้เรียนได้ 1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ กอง
การเรียนรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมและท า ประสบการณ์ตรง การศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กิจกรรมอนุรักษ์ 2. ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน (ศพด.)

ในการอนุรักษ์ ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน

งบประมาณ  (บาท)
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แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการสืบสาน ประชาชนในอ าเภอ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ กอง
ประเพณีถือศีล เหนือคลองและอ าเภอ/     สืบทอดประเพณี การศึกษา
กินเจ จังหวัดใกล้เคียง ท้องถ่ิน

จ านวน 10,000 คน

งบประมาณ  (บาท)

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ชาวอ าเภอเหนือคลอง
และประชาชนท่ัวไปได้
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ินโดยพร้อมเพรียงกัน
3. เพ่ือเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนใน
ชุมชน
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการท่องเท่ียว
ด้านประเพณีของอ าเภอ
เหนือคลองให้ประชาชน
ท่ัวไปรู้จัก

1. ประชาชนได้ร่วมกัน
ส่งเสริมสืบสาน และ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมี
มาแต่โบราณให้ยังคงอยู่
ตลอดไป
2. ชาวอ าเภอเหนือคลอง
และประชาชนท่ัวไปได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน
3. เกิดความรักความ
สามัคคีของคนในชุมชน
4.การท่องเท่ียวด้าน
ประเพณีของอ าเภอเหนือ
คลองเป็นท่ีรู้จักของคน
ท่ัวไปมากย่ิงข้ึน
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6 โครงการวันแม่ จัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 การศึกษา
แห่งชาติ ผู้ปกครอง (ศพด)

7 โครงการวันข้ึน 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จัดกิจกรรมพิธีทางสงฆ์ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กร้อยละ 90 รู้จัก 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ขนบ กอง
ปีใหม่ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัน จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ ธรรมเนียมประเพณีวันข้ึน การศึกษา

ข้ึนปีใหม่ ของขวัญ ปีใหม่ (ศพด)
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ผ่านประสบการณ์ตรงและ ประสบการณ์ตรงและน า
น ามาปรับใช้ในการเรียน มาปรับใช้ในการเรียน
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 3. ผู้เรียนมีความสามัคคี 
อันดีระหว่างครู/บุคลากร และเกิดความสัมพันธ์อันดี
ทางการศึกษาผู้ปกครอง ต่อกันระหว่างผู้ปกครอง 
และนักเรียน ครู นักเรียน

งบประมาณ  (บาท)

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และถวายความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงความกตัญญู
ระลึกถึงพระคุณของมารดา

1. จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. เด็กรู้จักการ
แสดงความรักต่อ
บุพการี

1.ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวาย
ความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ
2.ผู้เรียนได้แสดงความ
กตัญญูและระลึกถึง
พระคุณของมารดา
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการท าบุญ 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบ คณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ประชาชนร่วม 1. ประชาชนร่วมสืบสาน กอง
ตักบาตรเน่ืองใน สานอนุรักษ์ประเพณี ข้าราชการ พนักงาน กิจกรรมตักบาตร และอนุรักษ์ประเพณี การศึกษา
วันข้ึนปีใหม่ วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ี ลูกจ้างและประชาชน เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมี

มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ ท่ัวไปจ านวน 200 คน มาแต่โบราณให้คงอยู่
2.เพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธ 2.เป็นการท านุบ ารุงพระ
ศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ
และเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สังคมไทยและเป็นท่ียึด
แก่พุทธศาสนิกชน เหน่ียวจิตใจแก่พุทธ
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ศาสนิกชน 
ท่ีดีและความสามัคคี 3. ประชาชนเกิดความ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ สามัคคีและสร้างความ
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย
และประชาชนในท้องถ่ิน งานต่างๆท้ังภาครัฐ ภาค

เอกชนและประชาชนใน
ท้องถ่ิน
 

9 โครงการวันไหว้ครู 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง  จัดกิจกรรมไหว้ครู 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กร้อยละ 90 ได้ 1. ผู้เรียนได้แสดงความ กอง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครู แสดงความกตัญญู กตัญญูกตเวทีต่อครู การศึกษา
2. เพ่ือรักษาวัฒนธรรม ต่อครู 2. เด็กได้รักษาวัฒนธรรม (ศพด)
ประเพณีท่ีดีของไทยสืบไป ประเพณีท่ีดีของไทยสืบไป
3. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจิต 3. ผู้เรียนเกิดจิตส านึกท่ี
ส านึกท่ีดีงามต่อคุณครู ดีงามต่อคุณครู

งบประมาณ  (บาท)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการส่งเสริม  ๑. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักและ  - จัดกิจกรรมฝึก 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 เด็กร้อยละ 90 มี  ๑. เด็กเข้าใจในการปฏิบัติ กอง
มารยาทไทย เข้าใจในการปฏิบัติตนตาม มารยาทไทย มารยาทดี มีความ ตนตามมารยาทไทยได้ การศึกษา

มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง  - จัดกรรมพาเด็กเข้า รับผิดชอบ อย่างถูกต้อง (ศพด)
 ๒. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเห็น วัดฟังธรรม  ๒. เด็กเห็นคุณค่าของ
คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
ไทย และประเพณีท่ีดีงาม ประเพณีท่ีดีงามของไทย
ของไทย ๓. เด็กมีกริยามารยาทดี
๓. เพ่ือให้เด็กมีกริยา พูดจาดี ประพฤติตนดี
มารยาทดีพูดจาดี 
ประพฤติตนดี

11 โครงการวันเข้า 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมพาเด็กร่วม 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 เด็กร้อยละ 90 รู้จัก 1.ผู้เรียนได้ร่วมกันส่งเสริม กอง
พรรษา ส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่เทียน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การศึกษา

ศาสนา และถวายเทียนพรรษา พรรษาและรู้ความ 2. ผู้เรียนได้รู้จักขนบ (ศพด)
2. เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนได้ ส าคัญของวันเข้า ธรรมเนียมประเพณี
รู้จักขนบธรรมเนียม พรรษา วัฒนธรรมของท้องถ่ินและ
ประเพณีวัฒนธรรมของ อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป
ท้องถ่ิน

 

งบประมาณ  (บาท)
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการเข้าค่าย จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนมี กอง
คุณธรรมพุทธบุตร เด็กและเยาวชน คุณธรรมและ การศึกษา
 ท่ีนับถือศาสนาพุทธ จริธรรมในการ

จ านวน 250 คน ด าเนินชีวิตมาก
 ย่ิงข้ึน

งบประมาณ  (บาท)

 
3.เด็กมีสามัญส านึกและ
จิตใจท่ีจะท าความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุข
รวมท้ังส่ิงเสพติดท้ังหลาย

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักค าสอนของ
ศาสนาพุทธและน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาเด็กให้มีความ
พร้อมด้านอารมณ์ 
สติปัญญา  สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน

3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
เด็กท าความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด สร้างพลังใน
การลด ละเลิก อบายมุข
ท้ังหลาย

1.เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักค า
สอนของศาสนาพุทธ 
และน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2. เด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์และสติปัญญา 
สามารถปรับตัวและ 
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
ของสังคมปัจจุบันได้
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการเข้าค่าย จัดกิจกรรมอบรมให้แก่ 30,000 20,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมี กองศึกษา
จริยธรรมยุวมุสลิม  เด็กและเยาวชน คุณธรรมและ
 ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จริยธรรมในการ

จ านวน  170  คน ด าเนินชีวิตมาก
 ย่ิงข้ึน
 

งบประมาณ  (บาท)

1.เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักค า
สอนของศาสนาอิสลาม 
และน ามาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
2. เด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์และสติปัญญา 
สามารถปรับตัวและ 
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
ของสังคมปัจจุบันได้ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข
3.เด็กมีสามัญส านึกและ
จิตใจท่ีจะท าความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุข
รวมท้ังส่ิงเสพติดท้ังหลาย

1.เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กใน
เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักค าสอนของ
ศาสนาพุทธและน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พัฒนาเด็กให้มีความ
พร้อมด้านอารมณ์ 
สติปัญญา  สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน
3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
เด็กท าความดี ไม่
เก่ียวข้องกับอบายมุขและ
ส่ิงเสพติด สร้างพลังใน
การลด ละเลิก อบายมุข
ท้ังหลาย
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แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการงาน จ านวน หน่วยงาน 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ประชาชนร่วม กอง
ประเพณีแห่เทียน ราชการหน่วยงาน กิจกรรมแห่เทียน การศึกษา
พรรษา เอกชน พรรษา

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ประมาณ 300 คน

รวม    14   โครงการ 534,000     524,000   534,000    534,000    534,000      

งบประมาณ  (บาท)

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบ
 สานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมี
มาแต่โบราณให้คงอยู่ต่อไป
2.เพ่ือท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่
กับสังคมไทยและเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชน
3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
ท่ีดีและความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ท้ังภาครัฐเอกชนและ
ประชาชนในท้องถ่ิน

1. ประชาชนร่วมสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒน
ธรรมของท้องถ่ินท่ีมีมาแต่
โบราณให้คงอยู่ต่อไป
2.เป็นการท านุบ ารุงพระ
 พุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ
สังคมไทยและเป็นท่ียึด
เหน่ียวจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชน
3. ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ท้ังภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในท้องถ่ิน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   1  พัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ประชาชนมีความ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนคอนกรีต สะดวกในการคมนาคม เสริมเหล็ก พร้อม สะดวกในการสัญจร
เสริมเหล็ก ถนน วางท่อระบายน ้า ไปมา
เพชรเกษม 1 สาย ความยาว  
ซอย 2 75 เมตร

2 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างโรงจอดรถ 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 โรงจอดรถ จ้านวน 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมี กองช่าง
โรงจอดรถศูนย์ มีโรงจอดรถส้าหรับผู้มา กว้าง    5   ม. หลัง โรงจอดรถส้าหรับผู้มา
พัฒนาเด็กเล็ก ติดต่อราชการ ยาว   15     ม. ติดต่อราชการ
เทศบาล สูง      5     ม.

ตามแบบแปลนของ
เทศบาล

งบประมาณ  (บาท)

แบบ ผ.02

   6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเพชร
เกษม ซอย 2  ขนาด 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว
 75 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ขนาด
 0.60 เมตร ทั งสอง
ข้าง  ตามแบบแปลนท่ี
ก้าหนด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3 โครงการ เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.อาคารเรียนท่ี
ได้รับการ

กองช่าง
ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาสี

สถานท่ีศูนย์ สวยงาม น่าอยู่ โดยด้าเนินการ 2.ระหว่างอาคารได้มี

พัฒนาเด็กเล็ก ทาสีอาคารเรียนจ้านวน การท้าหลังคาเช่ือมต่อ

เทศบาลต้าบล 4 หลัง เช่ือมต่อหลังคา
เหนือคลอง ระหว่างอาคารเรียน

ฯลฯ 2. โรงเรียนมีสภาพ

ตามแบบแปลนของ แวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเทศบาล จัดการเรียนการสอน
มากย่ิงขึ น

  

4 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

2.เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน

งบประมาณ  (บาท)

1.เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ได้รับความปลอดภัยใน
การใช้พ้ืนท่ีบริเวณลาน
เสาธง และไม่มีน้้าท่วม
ขังบริเวณดังกล่าว

ปรับปรุงพ้ืนท่ีคสล. 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 420
 ตารางเมตร และ
ก่อสร้างคูระบายน้้า
ขนาด กว้าง 0.30 
เมตร  ลึก 0.30 เมตร
 ยาว  85 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล

ปรับปรุงพ้ืนท่ี คสล.
ขนาดไม่น้อยกว่า
420 ตารางเมตร 
พร้อมคู่ระบายน้้า 
1 แห่ง

มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน

โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ี
ลานเสาธง
พร้อมก่อสร้างคู
ระบายน้้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบล
เหนือคลอง

1. มีหลังคาเรียน
เช่ือมต่อระหว่างอาคาร
เรียนท่ีแข็งแรง 
สามารถป้องกันแดด
และฝนให้แก่นักเรียนได้
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการก่อสร้าง 1. เพ่ือก่อสร้างหลังคา ก่อสร้างหลังคาคลุม 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการก่อสร้างหลังคา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองช่าง
หลังคาคลุม คลุมเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นสนาม พร้อม คลุมเคร่ืองเล่น มีหลังคาคลุมเคร่ืองเล่น
เคร่ืองเล่นสนาม พร้อมสนามหญ้าเทียม สนามหญ้าเทียม ขนาด พร้อมสนามหญ้าเทียม สนามพร้อมสนาม
พร้อมสนาม 2. เพ่ือจัดการความ กว้าง18 เมตร ยาว 25 1 แห่ง หญ้าเทียม 
หญ้าเทียมศูนย์ ปลอดภัยของพ้ืนท่ีเล่น/ เมตร ตามแบบแปลน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
พัฒนาเด็กเล็ก สนามเด็กเล่น และสภาพ ของเทศบาล จัดการความปลอดภัย
เทศบาลต้าบล แวดล้อมภายนอกอาคาร ของพ้ืนท่ีเล่น/สนาม
เหนือคลอง เด็กเล่น และสภาพ

แวดล้อมภายนอก
อาคาร

6 โครงการ 1. เพ่ือจัดห้องและ ปรับปรุงห้องเรียนโดย 250,000   250,000  250,000  250,000  250,000  มีการปรับปรุง 1.ศพด.มีห้องและ กองช่าง
ปรับปรุงห้อง สถานท่ีสนับสนุนการ ก้ันห้องเรียนและปู ห้องเรียน ให้ใช้ สถานท่ีสนับสนุนการ
เรียนอาคาร 1 เรียนการสอนได้ตรงกับ กระเบ้ืองระหว่าง ประโยชน์ในการ เรียนการสอนได้ตรงกับ
ของศูนย์พัฒนา ความต้องการของครูและ อาคาร 1 แบบผนังปูน จัดการเรียนการสอน ความต้องการของครู
เด็กเล็กเทศบาล เด็ก คร่ึงเดียวพร้อมติด ได้เพ่ิมมากข้ึน และเด็ก  
ต้าบลเหนือคลอง 2. เพ่ือให้การใช้ห้อง ตาข่ายด้านบน จ้านวน 2. ศพด.ใช้ห้องต่าง ๆ 

 ต่างๆได้เต็มประสิทธิ 2 ห้อง ได้เต็มประสิทธิภาพมี
ภาพ มีระเบียบ ระเบียบการใช้งานอย่าง
การใช้งานอย่างชัดเจน ชัดเจน 
3. เพ่ือให้เกิดความ 3. เกิดความปลอดภัยใน
ปลอดภัยในสวัสดิภาพ สวัสดิภาพด้านต่าง ๆ 
ด้านต่าง ๆ ส้าหรับเด็ก ส้าหรับเด็ก

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 1.เพ่ือให้เด็กก่อนวัยเรียน ก่อสร้างสระว่ายน ้า 1,500,000    1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  สระว่ายน ้า จ้านวน 1. เด็กก่อนวัยเรียนได้มี กองช่าง
ได้มีสถานท่ีส้าหรับ ส้าหรับเด็กเล็ก ขนาด 1 สระ สถานท่ีส้าหรับเรียน  
การเรียนว่ายน ้า  กว้าง    13.00 เมตร  ว่ายน ้า
2.เพ่ือฝึกพัฒนาการทาง  ยาว     25.00 เมตร 2. เด็กมีพัฒนาการทาง
ด้านร่างกายของนักเรียน พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง ด้านร่างกายของเด็กให้
ก่อนวัยเรียนให้แข็งแรง ตามแบบแปลนของ แข็งแรงสามารถ
สมบูรณ์ เทศบาล ช่วยเหลือตนเองได้

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างสระ
ว่ายน ้า ส้าหรับ
เด็กเล็ก บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต้าบลเหนือคลอง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงไหล่ทางถนน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ปรับปรุงไหล่ทาง ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ปรับปรุง ทางคมนาคมท่ีสะดวก เพชรเกษมซอย 16 ถนนเพชรเกษม ซอย คมนาคมท่ีสะดวก 
ไหล่ทางถนน ปลอดภัย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 90 16 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน
เพชรเกษม  ตารางเมตร โดย 90 ตาราเมตร 
ซอย 16 ท้าการลงหินคลุกพร้อม จ้านวน 1 แห่ง

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์
ฯลฯ
ตามแบบแปลนท่ี
ก้าหนด

9 โครงการ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้น ปรับปรุงถนนเพชรเกษม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ปรับปรุงถนน ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
ปรับปรุง ทางคมนาคมท่ีสะดวก ซอย 5 กว้าง 3.00- เพชรเกษม ซอย 5 คมนาคมท่ีสะดวก 
ถนนเพชรเกษม ปลอดภัย 5.00 เมตร ความยาว ความยาวไม่น้อย ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน
ซอย 5 ไม่น้อยกว่า 250 เมตร กว่า 250 เมตร
 โดยท้าการลงหินคลุก จ้านวน 1 แห่ง

เกรดเกล่ียเรียบ
ฯลฯ
ตามแบบแปลนท่ี
ก้าหนด

รวม   9  โครงการ 5,140,000   5,140,000 5,140,000  5,140,000 5,140,000  

งบประมาณ  (บาท)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี  1  พัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ 1.เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ 1.จัดท าป้าย แผ่นพับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.จ านวนของผู้มา 1. ประชาชนรับรู้ข่าวสาร กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและระยะเวลาใน และสปอร์ตโฆษณา     ช าระภาษีภายใน และพร้อมใจมาช าระ  
การช าระภาษี การช าระภาษี ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ระยะเวลาท่ีก าหนด ภาษีภายในระยะเวลาท่ี

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 2.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมมากข้ึน ก าหนดเพ่ิมมากข้ึน
การจัดเก็บภาษีของเทศบาล แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 2. เทศบาลจัดเก็บ 2. เทศบาลมีรายได้จาก
และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ประชาชน  ผู้ประกอบ ภาษีได้ตามเป้าหมาย การจัดเก็บภาษีเพ่ิม
 การค้า และสถานบริการ และมีรายได้เพ่ิม มากข้ึน
 ต่างในเขตเทศบาล มากข้ึน

 
รวม 1  โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

งบประมาณ  (บาท)

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ี ท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระดับภูมิภาคและนานาชาติ

   7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
      7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาล บุคลากรในสังกัด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรได้รับการพัฒนา ส านักปลัด
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง เทศบาลฯ  60  คน จ านวน 60 คน ศักยภาพ  และน ามา เทศบาล
ต่อเน่ือง และสามารถดึง และบุคคลตามท่ีโครงการ ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ศักยภาพ   ของตนเองมา ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ

2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
จ านวน 100 คน เทศบาล

รวม  2  โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และ
ประชาชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน พนักงานเทศบาล 
และประชาชนมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงาน การ
พัฒนาท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และ
บุคลากรตามท่ีก าหนด
ในโครงการจ านวน  
100 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ศักยภาพ มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมมาก
ข้ึน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน การท างาน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
เทศบาลต าบล
เหนือคลอง

    8.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
      8.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ  (บาท)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

อย่างมีประสิทธิภาพ

2 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

จ านวน 100 คน เทศบาล

งบประมาณ  (บาท)

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลเหนือคลอง

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  -

      ยุทธศาสตร์ -
      แผนงาน -

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน และ
ประชาชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้บริหารท้องถ่ิน
 สมาชิกสภาท้องถ่ิน
 พนักงานเทศบาล 
และประชาชนมา
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน การ
พัฒนาท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และ
บุคลากรตามท่ี
ก าหนดในโครงการ
จ านวน  100 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีศักยภาพ มี
ความรู้
ความสามารถเพ่ิม
มากข้ึน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงาน 
การท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

1 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

แบบ ผ.02/2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลเหนือคลอง

1.เพ่ือให้มีลานกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน จัดบริการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่ม ได้ออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ
  และนันทนาการ

1.มีลานกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน ส าหรับ
บริการสาธารณะด้าน
กีฬาให้แก่ ประชาชน

 1.ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80              
2.มีสถานท่ี 
ส าหรับออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพของ
ประชาชนท่ีได้
มาตรฐาน

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
-กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
     ฯลฯ

 ก่อสร้างทางเดิน 
พร้อมลานกีฬา 
บริเวณสนามฟุตบอล
 หน้าท่ีว่าการอ าเภอ
เหนือคลอง 
โดยด าเนินการ
- ก่อสร้างทางเดิน 
กว้าง 2.00 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 340
เมตร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปล่ียนแปลง

   1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      1.5 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

โครงการ
ก่อสร้างทางเดิน
 พร้อมลานกีฬา
 บริเวณสนาม
ฟุตบอลหน้า
อ าเภอเหนือ
คลอง หมู่ท่ี 2
ต าบลเหนือ
คลอง อ าเภอ
เหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

2.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถ่ิน 
และประชาชนท่ัวไป 
ได้มีสนามออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาเพ่ิม
มากข้ึนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์
และสังคมท าให้มี
สุขภาพพลานามัยท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี      
3.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างทางเดิน
 พร้อมลานกีฬา
 บริเวณสนาม
ฟุตบอลหน้า
อ าเภอเหนือ
คลอง หมู่ท่ี 2
ต าบลเหนือ
คลอง อ าเภอ
เหนือคลอง 
จังหวัดกระบ่ี 
(ต่อ)

2.เพ่ือเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป ได้
สนามออกก าลังกาย 
และเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน
 ท าให้มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี
3.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

 -ก่อสร้างอาคารขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว
18 เมตร จ านวน
1 หลังพร้อมอุปกรณ์
ออกก าลังกาย จ านวน 
20 ชุดฯลฯ 
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

2 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000

รวม 2 โครงการ 8,050,000 8,050,000 8,050,000 8,050,000 8,050,000

 จ านวนสนาม
ฟุตบอลหญ้า
เทียม 1 แห่ง

 มีสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมท่ีได้มาตรฐาน 
เป็นศูนย์กลางการ
ออกก าลังกาย 
ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยในชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็ง 
ห่างไกลยาเสพติด

-จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
-กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
     ฯลฯ

งบประมาณ  (บาท)

 โครงการ
ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้า
เทียม หมู่ท่ี 2 
ต าบลเหนือ
คลอง อ าเภอ
เหนือคลอง
จังหวัดกระบ่ี

 เพ่ือให้มีสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมท่ีได้มาตรฐาน
 เป็นศูนย์กลางการออก
ก าลังกาย ส่งเสริม
สุขภาพพลานามัยใน
ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพ
ติด

 ก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม 
ขนาดกว้าง 44.00 
เมตร ยาว 64.00 
เมตร พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี  4 อนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

1 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

   3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
      3.1  แผนงานการเกษตร 
 

 1) ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
ประชาชน ตระหนัก
ถึงความส าคัญของป่า
ชายเลนต่อระบบ
นิเวศชายฝ่ัง
2) เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ ส าหรับ
เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
3) เพ่ิมจ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศใน
เขตป่าชายเลน 

แบบ ผ.02/2
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างทาง
เท้าศึกษา
ธรรมชาติ ป่า
ชายเลน คลอง
บ้านท่ากรวด

ก่อสร้างทางเท้าศึกษา
ธรรมชาติ ป่าชายเลน
 คลองบ้านท่ากรวด 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
470 เมตร ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร 
ฯลฯ ตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด

-จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
-กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
-กรมประมง
-กรมป่าไม้
ฯลฯ

 1) เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชน
 ตระหนักถึง
ความส าคัญของป่าชาย
เลนต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง
2) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติ ส าหรับ
เยาวชนและประชาชน
ท่ัวไป
3) เพ่ือเพ่ิมจ านวน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในเขตป่าชายเลน 

จ านวนรายการ
ก่อสร้างใน
แหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ และ
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ ได้
ด าเนินการครบ 
100% ตาม
รายละเอียดท่ี
ก าหนด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

2 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000โครงการ
ก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิง 
คลองหินล่ืน 
พร้อมทางเท้า

 1. เพ่ือป้องกันไม่ให้
ตล่ิงริมคลองหินล่ืน
พังทลายเสียหาย 
2. เพ่ือลดการบุกรุก
ท่ีดินสาธารณะ 
3. เพ่ือปรับภูมิทัศน์ 
บริเวณริมตล่ิงให้ มี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจและออกก าลังกาย 
4.เพ่ือใช้พ้ืนท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน ซ่ึง
จะสามารถกระจาย
รายได้สู่ชุมชน ส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง คลองหินล่ืน 
พร้อมทางเท้า ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 410 
 เมตร  ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

 1. ป้องกันไม่ให้ตล่ิง
ริมคลองหินล่ืน
พังทลายเสียหาย 
2. ลดการบุกรุกท่ีดิน
สาธารณะ 
3. เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายของคน
ในต าบลเหนือคลอง   
4. มีพ้ืนท่ีส าหรับจัด
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน 
ซ่ึงจะสามารถ
กระจายรายได้สู่
ชุมชน ส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
-กระทรวง
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ

งบประมาณ  (บาท)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

3 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รวม 3  โครงการ 15,450,000 15,450,000 15,450,000 15,450,000 15,450,000

งบประมาณ  (บาท)

1. ฟ้ืนฟูสภาพของ
แหล่งน้ าไม่ให้ต้ืนเขิน
2. แก้ไขปัญหาน้ าเน่า
เสีย และบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
3.คลองท่ากรวด-บ่อ
น้ าร้อน มีการระบาย
น้ าท่ีดีเม่ือถึงฤดูฝน 
ป้องกันการเกิดน้ าท่วม

ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

1. เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพของ
แหล่งน้ าไม่ให้ต้ืนเขิน
2.เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสีย และบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน
3.เพ่ือให้เกิดการระบาย
น้ าท่ีดีเม่ือถึงฤดูฝน

-จังหวัดกระบ่ี
-กรมเจ้าท่า
-กระทรวง
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการจ้างเหมา
เอกชนท าการขุดลอก
คลองท่ากรวด-บ่อน้ า
ร้อน กว้างโดยเฉล่ีย 
3.00 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 200 เมตร 
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด

โครงการขุด
ลอกคลองท่า
กรวด - บ่อน้ า
ร้อน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  1 พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและย่ังยืน เพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวระดับภูมิภาคและนานาชาติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี   1  พัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวสีเขียว (Green Tourism)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

1 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

    6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี
ฯลฯ

      6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

แบบ ผ.02/2

งบประมาณ  (บาท)

โครงการขยาย
ไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีตถนนเหนือ
คลอง-แหลม
กรวด (ฝ่ังขวา)

ขยายไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เหนือคลอง-แหลม
กรวด (ฝ่ังขวา) ขนาด
 กว้างเฉล่ีย 3.00 
เมตร  ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  2,400 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

1.เพ่ือขยายไหลทาง
ถนนให้ได้มาตรฐานและ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
อย่างย่ังยืน
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

1.มีการก่อสร้างถนน
ท่ีได้มาตรฐานและ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
2.ส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพอย่างย่ังยืน 
และยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของชุมชน
3.สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ท่ีใช้
เส้นทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

2 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000

งบประมาณ  (บาท)

โครงการขยาย
ไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนก
รีตถนนเหนือ
คลอง-แหลม
กรวด (ฝ่ังซ้าย)

ขยายไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
เหนือคลอง-แหลม
กรวด (ฝ่ังซ้าย) ขนาด
 กว้างเฉล่ีย 3.00 
เมตร  ยาว 800 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  2,400 
ตารางเมตร และวาง
ท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด 1 เมตร ยาว 
442  เมตร   ตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด

1.เพ่ือขยายไหลทาง
ถนนให้ได้มาตรฐานและ
อ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
อย่างย่ังยืน
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

  ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

 1.มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
2.ส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพอย่างย่ังยืน 
และยกระดับ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของชุมชน
3.สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ท่ีใช้
เส้นทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี
ฯลฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนน
เหนือคลอง-
แหลมกรวด 
ซอย 3/2

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเหนือ
คลอง-แหลมกรวด 
ซอย 3/2 กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 675 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี
ฯลฯ

งบประมาณ  (บาท)

 1.เพ่ือก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐานและอ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน
2.เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
อย่างย่ังยืน
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ท่ีใช้เส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

 ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

 1.มีการก่อสร้าง
ถนนท่ีได้มาตรฐาน
และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน
2.ส่งเสริมศักยภาพ
การท่องเท่ียวให้มี
คุณภาพอย่างย่ังยืน 
3.สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ท่ีใช้
เส้นทางในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 1.เพ่ือเป็นการแสดงออก ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1.ประชาชนท่ีสัญจร
ถึงความจงรักภักดี เกียรติ รัชกาลท่ี 10 ไปมาบังเกิดความเป็น
ต่อสถาบัน คร่อม ถนนเทศบาล 4 สิริมงคล เม่ือผ่าน

พระมหากษัตริย์ (เหนือคลอง-พรุเตียว) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
2.เพ่ือให้ประชาชน บริเวณแนวเขต

เทศบาล
2.ประชาชน

หน่วยงาน ได้น้อมส านึก พร้อมประกอบและ หน่วยงาน ได้น้อม
ในพระมหากรุณาธิคุณ ติดต้ัง จ านวน 1 แห่ง ส านึกในพระมหา
อันหาท่ีสุดมิได้ ขนาด กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด

กว้าง 12.00 เมตร มิได้
สูง 5.5 เมตร 3.เทศบาลมีซุ้ม
ตามแบบแปลนท่ี ประตูเมืองเฉลิม
ก าหนด พระเกียรติฯท่ีสง่างาม

และสมพระเกียรติ

 

ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 
คร่อม  ถนน
เทศบาล 4 
(เหนือคลอง-พรุ
เตียว) บริเวณ
แนวเขตเทศบาล
 พร้อมประกอบ
และติดต้ัง 
จ านวน 1 แห่ง

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี               
 - แขวงทางหลวง
ชนบท
ฯลฯ

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี
 10 คร่อม  
ถนนเทศบาล 4 
(เหนือคลอง-พรุ
เตียว) บริเวณ
แนวเขต
เทศบาล พร้อม
ประกอบและ
ติดต้ัง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 1.เพ่ือเป็นการแสดงออก ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.ประชาชนท่ีสัญจร
ถึงความจงรักภักดี เกียรติ รัชกาลท่ี 10 ไปมาบังเกิดความเป็น
ต่อสถาบัน คร่อม ถนนเพชรเกษม สิริมงคล เม่ือผ่าน

พระมหากษัตริย์ บริเวณบนควน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
2.เพ่ือให้ประชาชน พรุโต๊ะเพ็ง (แนวเขต 2.ประชาชน
หน่วยงาน ได้น้อมส านึก เทศบาล) หน่วยงาน ได้น้อม
ในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมประกอบและ ส านึกในพระมหา
อันหาท่ีสุดมิได้ ติดต้ัง จ านวน 1 แห่ง กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด

ขนาด มิได้
กว้าง 25.00 เมตร 3.เทศบาลมีซุ้ม
สูง 5.5 เมตร ประตูเมืองเฉลิม
ตามแบบแปลนท่ี พระเกียรติฯท่ีสง่างาม
ก าหนด และสมพระเกียรติ

 

ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 
คร่อม  ถนน
เพชรเกษม 
บริเวณบนควน
พรุโต๊ะเพ็ง (แนว
เขตเทศบาล) 
พร้อมประกอบ
และติดต้ัง 
จ านวน 1 แห่ง

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี
 10 คร่อม  
ถนนเพชรเกษม
 บริเวณบน
ควนพรุโต๊ะเพ็ง 
(แนวเขต
เทศบาล) 
พร้อมประกอบ
และติดต้ัง

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี               
 - แขวงทางหลวง
ชนบท
ฯลฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 1.เพ่ือเป็นการแสดงออก ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.ประชาชนท่ีสัญจร
ถึงความจงรักภักดี เกียรติ รัชกาลท่ี 10 ไปมาบังเกิดความเป็น
ต่อสถาบัน คร่อม ถนนเพชรเกษม สิริมงคล เม่ือผ่าน

พระมหากษัตริย์ บริเวณ โค้งน้ าเขียว ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
2.เพ่ือให้ประชาชน  (แนวเขตเทศบาล) 2.ประชาชน
หน่วยงาน ได้น้อมส านึก พร้อมประกอบและ หน่วยงาน ได้น้อม
ในพระมหากรุณาธิคุณ ติดต้ัง จ านวน 1 แห่ง ส านึกในพระมหา
อันหาท่ีสุดมิได้ ขนาด กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด

กว้าง 25.00 เมตร มิได้
สูง 5.5 เมตร 3.เทศบาลมีซุ้ม
ตามแบบแปลนท่ี ประตูเมืองเฉลิม
ก าหนด พระเกียรติฯท่ีสง่างาม

และสมพระเกียรติ

 

ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 
คร่อม  ถนน
เพชรเกษม 
บริเวณโค้งน้ า
เขียว  (แนวเขต
เทศบาล) พร้อม
ประกอบและ
ติดต้ัง จ านวน 1
 แห่ง

งบประมาณ  (บาท)

โครงการ
ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี
 10 คร่อม  
ถนนเพชรเกษม
 บริเวณโค้งน้ า
เขียว  (แนวเขต
เทศบาล) 
พร้อมประกอบ
และติดต้ัง

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี               
 - แขวงทางหลวง
ชนบท
ฯลฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 1.เพ่ือเป็นการแสดงออก ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1.ประชาชนท่ีสัญจร
ถึงความจงรักภักดี เกียรติ รัชกาลท่ี 10 ไปมาบังเกิดความเป็น
ต่อสถาบัน คร่อมถนนเหนือคลอง- สิริมงคล เม่ือผ่าน

พระมหากษัตริย์ เขาพนม บริเวณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
2.เพ่ือให้ประชาชน แนวเขตเทศบาล 2.ประชาชน
หน่วยงาน ได้น้อมส านึก พร้อมประกอบและ หน่วยงาน ได้น้อม
ในพระมหากรุณาธิคุณ ติดต้ัง จ านวน 1 แห่ง ส านึกในพระมหา
อันหาท่ีสุดมิได้ ขนาด กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุด

กว้าง 22.00 เมตร มิได้
สูง 5.5 เมตร 3.เทศบาลมีซุ้ม
ตามแบบแปลนท่ี ประตูเมืองเฉลิม
ก าหนด พระเกียรติฯท่ีสง่างาม

และสมพระเกียรติ

 

รวม   7  โครงการ 19,600,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000 19,600,000

ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลท่ี 10 
คร่อม  ถนน
เหนือคลอง -
เขาพนม บริเวณ 
 แนวเขต
เทศบาล พร้อม
ประกอบและ
ติดต้ัง จ านวน 1
 แห่ง

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- แขวงทางหลวง
กระบ่ี               
 - แขวงทางหลวง
ชนบท
ฯลฯ

โครงการ
ก่อสร้างซุ้ม
เฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลท่ี
 10 คร่อม  
ถนนเหนือคลอง
 -เขาพนม 
บริเวณ  แนว
เขตเทศบาล 
พร้อมประกอบ
และติดต้ัง

งบประมาณ  (บาท)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดกระบ่ี ท่ี  4 อนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเท่ียวคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

1 ปรับปรุงบริเวณศาลา 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
เทวดาน้ าร้อน โดย
ด าเนินการ
-ก่อสร้างลานคสล.
พร้อมทางลาด ข้ึน-ลง
-ปรับปรุงบ่อน้ าร้อน

เค็ม จ านวน 2 บ่อ
-ห้องน้ าชาย-หญิง
ฯลฯ
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด

 

      7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ  (บาท)

แบบ ผ.02/2

โครงการ
ปรับปรุง
บริเวณศาลา
เทวดาน้ าร้อน

 1.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลาเทวดาบ่อน้ าร้อน
ให้มีความสวยงาม 
ปลอดภัย มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่รองรับ
นักท่องเท่ียวทุกระดับ 
ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย
 สร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมา
เยือน
2.เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิม
ศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว ให้ศาลา
เทวดาบ่อน้ าร้อนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพท่ีส าคัญของ
จังหวัดกระบ่ี

ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

 1.บริเวณศาลา
เทวดาบ่อน้ าร้อนมี
ภูมิทัศน์ท่ี สวยงาม
และปลอดภัย 
2.ศาลาเทวดาบ่อน้ า
ร้อนให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ
ท่ีส าคัญของจังหวัด
กระบ่ี
3.ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว ทุกเพศ
 ทุกวัย ได้รบการ
อ านวยความสะดวก 
ปลอดภัย และถูก
สุขลักษณะ

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
ฯลฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบ่ีท่ี  4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน

   7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ีจะขอ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ประสาน

2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

รวม   2  โครงการ 4,000,000   4,000,000     4,000,000   4,000,000   4,000,000     

โครงการ
ก่อสร้างเสา
ไฟฟ้าไฮเมส 
(High mast)  
บริเวณถนน
เทศบาล 3

งบประมาณ  (บาท)

 - เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมี
ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการสัญจร 
ไปมา ลดความเส่ียงใน
การเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 
- เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้มีมาตรฐาน

 1. บริเวณถนน
เทศบาล 3 มี
แสงสว่างท่ี
เพียงพอ รองรับ
การท่องเท่ียว 
2. ระดับความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
 80

 - นักท่องเท่ียวมี
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
สัญจร ไปมา ลดความ
เส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม 
- แหล่งท่องเท่ียว
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้
มีมาตรฐาน

 -จังหวัดกระบ่ี
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯ
- กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
ฯลฯ

ก่อสร้างเสาไฟฟ้า    
ไฮเมส (High mast) 
บริเวณถนนเทศบาล 
3 จ านวน 1 ต้น สูง 
15 เมตร พร้อมโคม
ไฟ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 200 วัตต์  ตาม
แบบแปลนท่ีก าหนด
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนงาน จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

    1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 1 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400,000
 

รวม 1 410,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400,000

รวม 5 ปี

 

 
  บัญชีสรุปรายการครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)
เทศบาลต าบลเหนือคลอง  

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 10,000 - - - - ส านักปลัดเทศบาล

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป  1   รายการ 10,000 - - - -

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

เทศบาลต าบลเหนือคลอง

งบประมาณ  (บาท)

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

รายการ: เคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น  

ผลผลิต: จัดซื อเคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น  จ านวน 1
 เคร่ือง 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-เคร่ืองท าน  าร้อน-น  าเย็น แบบตั งพื น  2 ระบบ 
ส าหรับท าน  าเย็นและน  าร้อน
-คอมเพรสเซอร์ท าความเย็นได้รวดเร็ว               
 -ระบบท าน  าร้อนได้อุณหภูมิไม่น้อยกว่า  85 
องศา 
-แท็งก์น  าเป็นสเตนเลส  ไม่เกิดสนิม ทนต่อการกัด
กร่อนสูง 
ฯลฯ  (ตั งตามราคาท้องถ่ิน)

สถานท่ีติดต้ัง: ส านักงานเทศบาลต าบลเหนือคลอง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

2 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ 140,000 - - - - กองช่าง
และโยธา

งบประมาณ  (บาท)

ครุภัณฑ์อ่ืน รายการ: ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
พร้อมประกอบและติดต้ัง ท่ีบริเวณเกาะกลาง
ถนนสามแยกไปเขาพนม

ผลผลิต: จัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  
พร้อมประกอบและติดตั ง จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาด 3.30 x 5.50 เมตร
ฯลฯ  ตามแบบท่ีก าหนด (ตั งตามราคาท้องถ่ิน)

สถานท่ีติดต้ัง: บริเวณเกาะกลางถนนสามแยกไป
เขาพนม
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

3 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ 260,000 - - - - กองช่าง
และโยธา

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  2 รายการ 400,000 - - - -
รวมทุกแผนงาน  3 รายการ 410,000 

รายการ: ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 
พร้อมประกอบและติดต้ัง ท่ีบริเวณหน้าตลาด
เทศบาลต าบลเหนือคลอง

ผลผลิต: จัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10  
พร้อมประกอบและติดตั ง จ านวน 1 ชุด
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขนาด 4.50 x 5.50 
เมตร ฯลฯ  ตามแบบท่ีก าหนด (ตั งตามราคา
ท้องถ่ิน)

สถานท่ีติดต้ัง: บริเวณหน้าตลาดเทศบาลต าบล
เหนือคลอง

ครุภัณฑ์อ่ืน

งบประมาณ  (บาท)
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๑๓๕ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) :ส่วนที่ 4 

 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยใน
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการ กำหนด
รายละเอียดแผนงาน   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกันการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
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ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์และแบบประเมินยุทธศาสตร์ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
 

แนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

          3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
          3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
          3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
          3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
          3.5 กลยุทธ์ (5) 
          3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
          3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
          3.8 แผนงาน (5) 
          3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
          3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข ้อม ูลพื ้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี ่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ
และจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี ่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที ่ครอบคลุมความเชื ่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 

กระบวนการหรือสิ ่งที ่เกิดขึ ้น การประดิษฐ์ที ่มีผลต่อสิ ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส ่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness  
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื ้นที่  มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา  แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สร ุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ได ้ร ับ  และการเบิกจ ่าย 
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 เช่น 
ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่
ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

(1)  

3.ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ Thailand 4.0 

(10)  

3 . 3  ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

 
(10) 

 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ี
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ 
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  



๑๓๙ 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

3.7 จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มี
ความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื ่อมโยง
ของย ุทธศาสตร ์ ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่การจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ของเทศบาลตำบลเหนือคลอง กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์และแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มี
รายละเอียด ดังนี้  
 

แนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

           5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
           5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
          5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 



๑๔๐ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
          5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
          5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

(5) 

          5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
          5.7 โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
          5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

          5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
          5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
          5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
          5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 

10  

2.การประเม ินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ ่นตามอำนาจหน้าที่ที ่ได้
กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 
 

10  

3.การประเม ินผล
การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการ
ในพื้นที่นั ้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  



๑๔๑ 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

 

  

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที ่ เก ิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ
โครงการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น โดยใ ช้  SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว ้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี ้จะทำที ่ไหน เร ิ ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื ่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

  5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา  
       (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง 
       (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพือ่สร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ  
       (3) การลดความเหลื่อมลา้ทางสังคม  
       (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
       (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
       (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย 
ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี ่ยนจากการขับเคลื ่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  ไปสู ่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื ่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการ
เองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั ่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ำ) (LSEP) 

(5)  
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ 
จัดทำโครงการได้แก ่ 
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความ
โปร ่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเช ิงประจ ักษ์ม ีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ
ในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

ม ีการกำหนดด ัชน ีช ี ้ว ัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) ที่  
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อย
ละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที ่เกิดที ่ส ิ ่งที ่ได้ร ับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได ้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัตไิด ้
(4) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (โครงการ) ปี 2563 
เทศบาลตำบลเหนือคลอง 

           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 9,525,500 9 1,680,500 5 684,150.00 5 684,150.00 29 7.18 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

7 9,185,000 3 450,000 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติ 53 19,164,700 47 16,541,000 34 13,631,074.96 34 13,631,074.96 64 71.13 

4.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 5,040,000 3 140,000 3 84,268.00 3 84,268.00 75 1.67 

5.พัฒนาด้านการเมืองและการบรหิาร 13 3,090,000 7 440,000 4 682,322.00 4 682,322.00 31 22.08 

รวม 94 46,005,200 69 19,251,500 46 15,081,814.
96 

46 15,081,814.9
6 

49 32.78 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ครุภัณฑ์) ปี 2563 

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 
           

รายการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

จำ 
นวน 

งบ 
ประมาณ 

  26 2,415,200.00 22 789,200.00 19 465,280.00 19 465,280.00 73 19.26 
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3.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
1) ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ 

             ในปี 2563  เทศบาลได้กำหนดโครงการไว ้ในแผน จำนวน   91 โครงการ งบประมาณ 
45,665,200  บาท ต่อมามีการทำแผนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563  เพิ่มโครงการ  1 โครงการ งบประมาณ 
80,000  บาท    และ ทำแผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2  เพิ่มโครงการ  ในปี 2563 อีก 2 โครงการ งบประมาณ 
260,000  บาท   รวมโครงการที่กำหนดไว้ในแผนทั้งสิ้นจำนวน 94 โครงการ  งบประมาณ 46,005,200  
บาท  ตั้งครุภัณฑ์ไว้ จำนวน  26  รายการ งบประมาณ 2,415,200  บาท    
            จากนั้น เทศบาลได้นำโครงการในแผนไป จัดทำงบประมาณ โดยบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี  2563  จำนวน  69  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.40   ตั้งงบประมาณ   19,264,900  
บาท ตั้งครุภัณฑ์ไว้  22  รายการ งบประมาณ 789,200  บาท       
            เมื่อตั้งงบประมาณไว้แล้ว  เทศบาล มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 46  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66   งบประมาณ 15,844,047.67  มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ  
งบประมาณ 465,280  บาท   
            สรุปได้ว่า  เทศบาลมีการดำเนินการเบิกจ่ายโครงการและครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 54 และเบิกจ่าย
งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ  35.13    ของโครงการและงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2) ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
  ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเหนือคลองในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปได้

ว่า เทศบาลตำบลเหนือคลองได้ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ โดยแยกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา จำนวน  5 ยุทธศาสตร์   สามารถประเมินผลการพัฒนาได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันประกอบด้วยการวาง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

การคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน
และเป็นการเชื่อมโยงในการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับ
งบประมาณ 

               ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  เทศบาล ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้จัดทำโครงการ

ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ พัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้และพ่ึงพา
ตนเอง โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาวิสาหกิจชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ลดมลพิษท่ีจะกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม  เทศบาล ได้จัดทำโครงการ

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้ ประชาชนได้รับการบริการจากเทศบาลและภาครัฐอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
โดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้รับการ สงเคราะห์ดูแล ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยยึดหลักศาสนา วัฒนธรรม  
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ที่นำไปสู่การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาล ได้ดำเนินการจัดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านของการบริการ ชุมชน
โดยให้ประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ส่งเสริมวถิี
ชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ คุณธรรม  จริยธรรมในเชิงองค์รวม ส่งเสริม
และสืบสานกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีของท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาล เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบ นิเวศน์อย่างยั่งยืน  โดยเล็งเห็น

ความสำคัญในการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ให้เกิด ความสมดุล ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์และชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมี ความสุข ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการสูง ดังนั้น การที่จะสามารถ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยจิตสำนึกและความร่วมมือของประชาชนใน
การรักษา สภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยการส่งเสริมให้มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  จัดการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
เทศบาลได้มุ่งเน้นในการ  การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการ รักษาความสงบ

เรียบร้อย  ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย การรักษาความสงบ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินรองรับความเจริญเติบโตของท้องถิ่นมากขึ้น ให้การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การทำงาน
มี ประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปสู่การ
ปฏิบัติ และสร้างจิตสำนึกการทำงานเป็นทีม พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีจิตบริการสู่ ความเป็นเลิศตามหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  

           ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการของเทศบาลในรอบปี 2563 ในภาพรวม  ด้วยเหตุอุบัติภัย 
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563   มีหนังสือสั่งการให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของ
คนจำนวนมาก  งดจัดกิจกรรมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน นอกพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ทำให้โครงการหลายๆ โครงการที่
เทศบาลตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด    

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

      4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต  
     1. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากสาเหตุการดำเนินงานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน ที่อาจส่งผล
ให้ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง ที่เกิดจากการก่อสร้างบ้างเป็น บางครั้ง  
     2. การก่อสร้างถนนที่เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทำให้การระบายน้ำได้ช้า เกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้
เทศบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
    3. การพัฒนาในตำบลที่รวดเร็วทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามา อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลมากข้ึน ย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านความปลอดภัย ขยะ ประชากรแฝง เป็นต้น   
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561   หมวด 6 ข้อ 29 (3) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
                    จากการต ิดตามและประเม ิลผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหน ือคลองในรอบปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหนือคลอง 
ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
                   1. เห็นควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการต่อเนื่องไป ส่วนโครงการที่พิจารณาแล้วว่า ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เกิดผลกระทบในด้านลบ 
หรือประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควร ได้โปรดพิจารณาชะลอไว้ หรือปรับลดงบประมาณลง เพื่อให้เทศบาลได้ 
บรรลุผลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา และประการสำคัญเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองได้รับความ                   
พึงพอใจในผลการดำเนินงาน เพราะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการสูงสุดของประชาชน ได้ 
                   2.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง
สถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละ
เพ่ิมข้ึน  มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง  
                   3.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที ่ตั ้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
                   4.เทศบาลฯควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 
      
 
 
 
 
 


