
 

 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
------------------------------------------------------------------------ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
33..11..11  แผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยาแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา  
    วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยาวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

  

“ปลายพระยา เมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
พันธกิจ 
  น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการบริหารจัดการองค์กรและการ
จัดบริการสาธารณะแกํประชาชน  สํงเสริมอาชีพและพัฒนารายได๎ สํงเสริมการทํองเที่ยว เพ่ือสร๎างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สูํสังคมสุขภาวะ และองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริการสาธารณะสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.1 การน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประยุกต์ใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร
และการจัดบริการสาธารณะแกํประชาชนสูํองค์กรและสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 1.2 การสํงเสริมและปูองกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ ภาคประชาชน 
 1.3 การสร๎างเสริมและพัฒนาภาคีเครือขํายความรํวมมือ ภาคีรํวมและบูรณาการความรํวมมือ 

และสร๎างความปรองดองสมานฉันท์ 
 1.4 การสร๎างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
 1.5. การสร๎างเสริมและพัฒนาความรู๎ ความสามารถ  คุณธรรม และจริยธรรมให๎แกํบุคลากร          
ของเทศบาล 
 1.6 การพัฒนา และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

เป้าประสงค์   
ประชาชนได๎รับการบริการอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรมและปลอดภัย 
 

แนวทางการพัฒนา  
 2.1  การสร๎างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให๎บริการประชาชน
อยํางทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว 
  2.2  การจัดวางระบบผังเมืองรวม  เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว 
 



 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
 เป้าประสงค์ 
  สังคมสุขภาวะและเมืองแหํงการเรียนรู๎ 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1  การเสริมสร๎างให๎คนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางรํางกายและจิตใจ 
3.2  การสนับสนุน สํงเสริมการกีฬา นันทนาการ สถานที่ออกก าลังกายและพักผํอนหยํอนใจ 
3.3  การสํงเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.4  สํงเสริมการเรียนรู๎จัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 
3.5 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและระบบการบริหาร การจัดการโรงเรียนตามหลักประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
3.6  การบูรณาการรํวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.7  การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ และ 

ผู๎ด๎อยโอกาส 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนมีอาชีพ  รายได๎อยํางมั่นคง และพ่ึงพาตนเองได๎ 

 แนวทางการพัฒนา 
4.1  การสํงเสริม  สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
เชื่อมโยงกับการสร๎างอาชีพ  แหลํงเรียนรู๎ และรายได๎ของชุมชน 
4.2  การสร๎างเสริมและพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ 
4.3 การสร๎างเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนมีสัมมาชีพและรายได๎เสริม สร๎างมูลคํา พัฒนา 

ผลิตภัณฑ์เกษตร 
4.4 การสร๎างเสริมและการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร๎างความเข๎มแข็งในกลุํมเศรษฐกิจและ 

สังคมในชุมชน โดยใช๎วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
4.5 สํงเสริมให๎มีการใช๎ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา 
4.6 การสร๎างเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม สัมมาชีพ  

และสุขภาพ 

 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

  บ๎านนํามอง  เมืองนําอยูํ 

 แนวทางการพัฒนา 
5.1  การสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล๎อม 
5.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดย 

ประกอบด๎วยชุมชนและภาคีเครือขําย 
5.3 การผลิตและสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน 



 

 

 3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1.  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ไมํน๎อยกวํา     
ร๎อยละ 70  
  2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการได๎รับการบริการสาธารณะไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70 
  
3.1.2  ยุทธศาสตร์หลัก ๙ ด้าน ของ คสช.  และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  1. ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
 3) ยุทธศาสตร์สร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
     และสังคม 

 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
 7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให๎เกิด  
                       ประโยชนก์ับประชาชน ในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 
 8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความม่ันคง 
      และยั่งยืนในอนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

 9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอยํางยั่งยืน 

  2. ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเข้มแข็ง  12ประการ  ดังนี้ 
 1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

 2)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม 
 3)  กตัญญู ตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4)  ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทางตรงและทางอ๎อม 
 5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน 
 7)  เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง 
 8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
 9)  มีสติ รู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 10)  รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  
              พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือ 
              ก็แจกจําย จ าหนําย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 
 11)  มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความ 
              ละอาย เกรงกลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา 
 12)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 



 

 

 3.1.3  จุดเน้นในการขับเคลื่อน “๑๒ วาระกระบี่” 
  1. กระบี่  ตามรอยพ่อ 
  - เทิดทูนสถาบันด๎วยการปฏิบัติบูชา 
  - ดูแลทุกข์สุขปวงประชาตํางพระเนตร พระกรรณ 
  - ยึดมั่นหลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา และปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
  - สํงเสริมการเรียนรู๎พระราชกรณียกิจและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  2. กระบี่ เมืองสวยน้ าใส 
   - กระบี่เมืองสะอาดและเมืองใช๎ประโยชน์จากขยะ รํมรื่น สวยงาม ถํายรูปได๎ทั้งเมือง 
   - ปกปูอง รักษาพ้ืนที่ปุา เขตอนุรักษ์ปุาชายเลน แนวปะการัง หญ๎าทะเล ฟื้นฟูความ 
        อุดมสมบูรณ์ 
   - บ๎านเมืองเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีผังเมืองที่ดี ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง แก๎ปัญหาน้ าเสีย 
     บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ 
  3. กระบี่  เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ 
   - เดินหน๎าปฏิญาณการทํองเที่ยวสูํการปฏิบัติจริง ตํอยอดเพ่ิมมูลคํา หาจุดตําง 
   - แหลํงทํองเที่ยวเชิงคุณภาพ กิจกรรมคุณภาพ บริการคุณภาพ เจ๎าบ๎านคุณภาพ นักทํองเที่ยว 
     คุณภาพ 
   - กระบี่สีเขียว ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   - กระบี่ เมืองเดียวเที่ยวได๎ทั้งปี ไมํมี Low Season และกระบี่ ไมํได๎มีแคํทะเล 
   - Rebrand ชัดเจน สํงเสริมการตลาดเชิงรุกสูํกลุํมเปูาหมายเฉพาะ เจาะความสนใจที่แตกตําง 

ตอบสนองความต๎องการที่หลากหลาย  ขยายผลการทํองเที่ยวทางทะเลสูํการทํองเที่ยว 
ฮาลาล  การทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ/กีฬา การทํองเที่ยว CSR  การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์  
การทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเป็นจุดหมายปลายทางของคูํรัก  
เป็นสถานที่ถํายท าภาพยนตร์ สารคดี รายการโทรทัศน์ ประชุม อบรม สัมมนา เรียนรู๎  
ศึกษาดูงาน สร๎างทีมงาน ให๎รางวัลแกํพนักงานและลูกค๎า 

- สํงเสริมการทํองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต ภายใต๎แนวคิด “ครั้งหนึ่งในชีวิต คิดถึงกระบี่” 
- เชื่อมโยงการสํงเสริมการทํองเที่ยวกับวาระ “เมืองสวย น้ าใส” ภายใต๎แนวคิด “กระบี่  
  เมืองสวย  น้ าใส... ไมํไป ได๎งัย” 
- เพ่ิมกิจกรรม สินค๎า และบริการ เพ่ือให๎นักทํองเที่ยวที่ใช๎ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ 

    เดินทางตํอไปยังจังหวัดใกล๎เคียง ได๎แวะพัก ทํองเที่ยว และจับจํายใช๎สอยภายในจังหวัดเพ่ิม 
    มากขึ้น 

- กระจายรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยการสํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชน พัฒนา/ 
       ยกระดับร๎านอาหาร อาหารพื้นบ๎าน ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก นวดแผนไทย  
              บริการน าเที่ยวโดยคนท๎องถิ่นและการแสดง/ละเลํนที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4. กระบี่..เมืองสุขภาพ 
  - กระบี่เป็นเมืองนําอยูํและจังหวัดแหํงความสุขอันดับต๎น ๆ ของประเทศ 
  - คนกระบี่รักสุขภาพและการออกก าลังกาย ชุมชนกระบี่เป็นชุมชนสุขภาวะ 
  - กระบี่ส๎วมสะอาด เมืองจักรยาน อาหารปลอดภัย 
  - คนกระบี่เข๎าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน 



 

 

 5. กระบี่..เมืองศิลปะ 
  -  กระบี่ Art City @ Design City @ Design Tourism 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงทํองเที่ยว สถานที่พักผํอนหยํอนใจ แหลํงเรียนรู๎ โดยการออกแบบ 
               สถาปัตยกรรม ประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล๎องกับธรรมชาติและราเหง๎าของเมือง 
               มีรสนิยม ได๎มาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ 

   -  สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการกํอสร๎าง ปรับปรุงอาคารบ๎านเรือน ส านักงาน ร๎านค๎า  
                   ร๎านอาหาร โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ตลาด ชุมชน ฯ โดยเน๎นการออกแบบที่เหมาะสม สวยงาม  
                   เป็นเอกลักษณ์ 
   - ใช๎การออกแบบเพ่ือเสริมสร๎างมูลคําให๎แกํสินค๎า/บริการ/ผลิตภัณฑ์/ของที่ระลึก 
   - สํงเสริมการเรียนรู๎ทัศนศิลป์สาขาตําง ๆ ให๎แกํเด็ก เยาวชน คนรุํนใหมํ 
  6 กระบี่..ปลอดภัย 
   - สร๎างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน แก๎ปัญหารถซิ่ง 
   - ลดอาชญากรรม อบายมุข จัดระเบียบสังคม ปกปูองคุ๎มครองเด็กและเยาวชนอยํางจริงจัง 
   - ปูองกัน/แก๎ไขปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ แรงงานเด็ก แรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย 
                  หนี้นอกระบบและวิธีทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย อยํางเข๎มงวด 
   - สร๎างความเชื่อม่ัน ขจัดการหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ การขํมขูํคุกคาม และดูแลรักษาความ 
     ปลอดภัยนักทํองเที่ยว ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  7 กระบี่..เกษตรก้าวหน้า อุตสาหกรรมสะอาด พลังงานทดแทน 
   - กระบี่ เมือเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และเทคโนโลยีการเกษตร 
   - เพ่ิมผลิตภาพการผลิต แปรรูปปาล์มน้ ามัน ยางพารา และสํงเสริมการสร๎างอาชีพให๎แกํ 
                  เกษตรกร 
   - ขยายฐานการผลิตสินค๎าการเกษตรที่หลากหลายเพื่อสร๎างความมั่นคงทางอาหาร ทดแทน 
                  การน าเข๎า และตอบสนองความต๎องการของตลาด อาทิ ข๎าวพ้ืนเมือง ผักสลัด ผักปลอด 
                  สารพิษ ไผํ ไม๎ดอก ไม๎ประดับ ไม๎ตัดใบ ผลไม๎ส าหรับโรงแรม/รีสอร์ท ฯ 
      - สํงเสริมการปลูกพืชแซมยาง พืชรํวมยาง เกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตาม 
                  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดธนาคารต๎นไม๎ 
   - สํงเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ า การเลี้ยงปลาในกระชัง การเลี้ยงปลาสวยงาม และการแปรรูป 
                   สัตว์น้ า 

- แก๎ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู๎มีอาชีพรับจ๎างทางการเกษตร เกษตรยากจน ชาวประมง 
                  พ้ืนบ๎าน 
   - กระบี่เมืองแพะ และไกํพ้ืนบ๎าน 
   - สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตร 
   - สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งโรงงานกลั้นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ในพ้ืนที่ โดยเน๎นให๎เป็นอุตสาหกรรม 
                  สะอาด รวมทั้งการแปรรูปสินค๎าเกษตรประเภทอ่ืน ๆ  
   - ขยายผลการผลิตไบโอดีเชลเพ่ือใช๎เปูนพลังงานทดแทน รวมทั้งสํงเสริมพลังงานทางเลือก 
                  ประเภทอ่ืน ๆ  
 
 
 



 

 

 8. กระบี่.. ม่ังคั่ง ลดความเลื่อมล้ า แบ่งปันความสุข 
  - รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GPP) ของจังหวัดและรายได๎เฉลี่ยตํอหัว/คน/ปี 
               (GPP per Capita) ของกระบี่ให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม ตํอเนื่อง มีความสมดุลและยั่งยืน 
  - กระจายประโยชน์จากการพัฒนาและโครงการตําง ๆ ของรัฐให๎ทั่วถึง เป็นธรรม 
  - แก๎ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตประชาชน ที่อยูํอาศัย ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎สูงอายุ  
               ในเชิงระบบ และมีลักษณะบูรณาการ 
  - สํงเสริมอาชีพอิสระ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดคําครองชีพ   
              และหนี้สินในครัวเรือนยากจน สํงเสริมการออมทรัพย์และระบบสวัสดิการชุมชน/สังคม  
  - จัดตั้งสภาเศรษฐกิจชาวบ๎าน เพ่ิมบทบาท กรอ. ในการลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
  - กระบี่เมือง CSR และ Social Enterprise 

 9. ยิ้มกระบี่ 
  - ปรับปรุงพัฒนา สร๎างนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการให๎บริการประชาชนของทุกหนํวยงาน/ 
              องค์กร ภายใต๎แนวคิด”บริการด๎วยใจ คนไทยยิ้มได๎” และ “ถูกต๎อง ทั่วถึง รวดเร็ว โปรํงใส  
              เป็นธรรม” 
  - ยกระดับการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ/ท๎องถิ่น และชุดปฏิบัติการต าบล โดย  
              เน๎นการท างานเชิงรุก มีลักษณะบูรณาการ มุํงผลสัมฤทธิ์ในการปูองกัน แก๎ไขปัญหาความ 
              เดือดร๎อนและสร๎างความพึงพอใจให๎แกํประชาชน 
  - พัฒนาประสิทธิภาพการอ านวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมให๎แกํประชาชนของ 
              ทุกหนํวยงาน องค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
  - พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน บริการสาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกแกํประชาชนและนักทํองเที่ยว 
              อยํางทั่วถึง มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  - คนกระบี่มีความเป็นมิตร มีจิตบริการ สร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎มาเยี่ยมเยือนและ 
              นักทํองเที่ยว ดั่งค าขวัญ “เมืองนําอยูํ ผู๎คนนํารัก” 

 10. กระบี่..ความหลากหลายท่ีล้ าค่า 
  - สนับสนุนให๎ชาวกระบี่ทุกศาสนิกสามารถปฏิบัติตามความเชื่อศรัทธาได๎โดยสมบูรณ์ภายใต๎ 
               บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - สํงเสริมการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ปรองดองสมานฉันฑ์ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

  วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ บนพื้นฐานของการยอมรับความแตกตําง ให๎เกียรติซึ่งกันและกัน  
  และเชื่อม่ันตํอการจัดการความขัดแย๎งโดยสันติวิธี 

  - ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติตํอความแตกตํางในด๎านตําง ๆ วํามิใชํปัญหา แตํเป็นความ 
               หลากหลายที่มีคุณคําและน ามาใช๎ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด/สังคม 

 11. กระบี่..เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
  - กระบี่เมืองนักอํานและสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  - กระบี่ Creative @ Innovative City 
  - สํงเสริมการใช๎นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ เพิ่มมูลคําให๎แกํสินค๎า ผลิตภัณฑ์และบริการ 
  - สํงเสริมกิจกรรมทางเลือก จัดตั้งสโมสรเด็ก/เยาวชนต๎นกล๎า 
  - พัฒนาผู๎น ารุํนใหมํ ให๎มีศักยภาพ  และสํงเสริมบทบาทให๎มีสํวนรํวมในการบริหารการพัฒนาจังหวัด 



 

 

 12. เด็กกระบี่ดี...มีอนาคต 
  - สํงเสริม/พัฒนาเชาว์ปัญญา (IQ) ของเด็กกระบี่ให๎ได๎มาตรฐานสากล 
  - ลดความเลื่อมล้ าและขยายโอกาสทางการศึกษา 
  - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน 5 วิชาหลัก (ONET) ไมํให๎ต่ ากวําคะแนนเฉลี่ย 
               ระดับประเทศ 
  - สนับสนุน/พัฒนาสถานศึกษาภายในจังหวัดให๎ติดอันดับ 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ 
  - สํงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกใหมํ สํงเสริมอาชีวศึกษาเพ่ือการมีงานท าและหลักดันให๎มี 
              สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในพ้ืนที่ 
  - กระบี่เมืองนําอยูํส าหรับเด็กและเยาวชน 
  - เด็กกระบี่มีคุณธรรมจริยธรรม มีการศึกษารู๎หลายภาษา มีทักษะชีวิต มีอนาคตท่ีดี มีงานท า และ 
              มีความพร๎อมที่จะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  - ปลูกฝังคํานิยมรํวมของเด็ก/เยาวชนคนกระบี่ ให๎รักความสะอาด มีวินัยจราจร หวงแหน 
              ทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตอาสา เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี และยึดถือคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 
3.1.4  แผนพัฒนาจังหวัดกระบี่  
 
๑. วิสัยทัศน์ :  “เมืองทํองเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมนําอยูํ        
                     มีการปรับตัวเทําทันตํอบริบทการเปลี่ยนแปลง” 
 

๒. พันธกิจ   :  
  (๑) เสริมสร๎างศักยภาพเศรษฐกิจ (ภาคการทํองเที่ยว,ภาคเกษตรอุตสาหกรรม,ประมงปศุสัตว์,พืชอาหาร
และอาหาร) จังหวัดให๎มีคุณภาพ แขํงขันได๎ มีคุณธรรม รับผิดชอบตํอสังคมและเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู๎   
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (๒) พัฒนาคนให๎มีคุณภาพระดับนานาชาติ คุณธรรม สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได๎อยํางเต็มศักยภาพ พร๎อมรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
  (๓) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ คุณภาพระดับนานาชาติ  สร๎างความพึง
พอใจให๎กับผู๎รับบริการสูงสุด 
  (๕) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับการสร๎างอาชีพและ รายได๎ของท๎องถิ่น 

 

๓. เป้าประสงค์รวม   :  
  (๑) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองทํองเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ 
 (๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดยังคงความอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และปลอดมลภาวะ 
          (๓) จ านวนนักทํองเที่ยว รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 (๔) มีโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการทํองเที่ยวและขนสํงด๎านการเกษตรที่ได๎
คุณภาพ มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต๎องการใช๎ 
 



 

 

 (๕) สินค๎าเกษตรมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน มีขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับภูมิภาคและโลก 
เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน  
 (๖) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจ๎างงาน และกระจายรายได๎ 
       (๗) เป็นแหลํงอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน 
  (๘) ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ เข๎าถึงบริการสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร๎อมในการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 (๙) ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในมิติตํางๆ สามารถปรับตัวได๎เทําทันกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์  : 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    
พัฒนาการทํองเที่ยวให๎เป็นการทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) และเพ่ิมศักยภาพให๎ได๎มาตรฐาน

ในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์ 
  (๑) จังหวัดกระบี่เป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นเมืองทํองเที่ยวคุณภาพในระดับ
นานาชาติ 
          (๒) จ านวนนักทํองเที่ยว รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 (๓) มีโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการทํองเที่ยวและขนสํงด๎าน
การเกษตร    
           ที่ได๎คุณภาพ มาตรฐานสากล และเพียงพอกับปริมาณความต๎องการใช๎ 

  (๔) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีการจ๎างงาน และกระจายรายได๎ 
 

     ตัวช้ีวัด  
 (๑) รายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึนไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๕ จากฐานปีที่ผํานมา 
 (๒) จ านวนโครงสร๎างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก ทางการทํองเที่ยวที่ได๎รับการปรับปรุง 
ยกระดับ 
      คุณภาพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕  
 (๓) ระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๘๐ 
 (๔) จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับรองมาตรฐานจาก The Best of Krabi ไมํน๎อยกวํา ๒ แหํง 
 (๕) จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนา ฟ้ืนฟู ยกระดับคุณภาพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ 
  (๖) ทรัพยากรบุคคล องค์กรสถาบันชุมชนท๎องถิ่นด๎านการทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับ 
       ขีดความสามารถด๎านการทํองเที่ยว ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๕ 
 
 
 
 
 
 



 

 

      กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(๑) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวรองรับการเป็นทํองเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)  
(๒)  พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ปรับภูมิทัศน์ 

เมือง โดยใช๎การออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ควบคูํกับความมี
รสนิยมและสอดคล๎องกับบริบทที่เก่ียวข๎อง รองรับการเป็นเมืองทํองเที่ยวระดับนานาชาติ 

(๓) สร๎างความตระหนักแกํทุกภาคสํวนในความเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี ให๎บริการที่เป็นเลิศ 
(๔) พัฒนาคุณภาพบุคลากรทํองเที่ยว ทั้งทักษะและคุณภาพการให๎บริการ ให๎มีความพร๎อมในการ 

                    เป็นเมืองทํองเที่ยวระดับนานาชาติ 
(๕)  พัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวใหมํที่มีความหลากหลาย เชํน การทํองเที่ยวเชิงวิถีชุมชน การ

ยกระดับงานเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นต๎น 
(๖)  พัฒนาระบบปูองกัน จัดการภัยพิบัติ และความปลอดภัยให๎ได๎มาตรฐานสากล  
(๗) สร๎างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองทํองเที่ยวสีเขียว ให๎เป็นที่รู๎จักของนานาชาติ 
(8)  ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุํมนักทํองเที่ยวที่มีความสอดคล๎องกับศักยภาพและบริบท

การ ทํองเที่ยวของจังหวัด 
(9)  ควบคุมและจัดระเบียบผังเมืองให๎เป็นไปตามกฎหมาย และค านึงถึงความเป็นระเบียบ

เรียบร๎อย  การจัดแบํงเขตพ้ืนที่  (Zoning) ความสวยงาม โดยค านึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม 

(10) จัดท ามาตรการและบังคับใช๎กฎหมายในการจัดระเบียบและควบคุมการประกอบการของ
ทุนตํางชาติ 

(11) พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดตั้งกลไกแบบมีสํวนรํวมของทุกฝุายในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกติกา     
 ในการจัดระเบียบ พัฒนา และแก๎ไขปัญหารํวมกัน ภายใต๎ปฏิญญาการพัฒนาการทํองเที่ยว 
 จังหวัดกระบี่สูํความยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   
 ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด๎านการเกษตรและแปรรูปสินค๎าเกษตรอยํางครบวงจร ควบคูํ
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือก 
 

เป้าประสงค์  
  (๑) สินค๎าเกษตรมีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน มีขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับภูมิภาคและโลก  
  เกษตรกรมีรายได๎เพ่ิมข้ึน  
               (๒) เป็นแหลํงอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทดแทน 

 

ตัวช้ีวัด 
     (๑) ประสิทธิภาพในการสกัดน้ ามันปาล์มเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๘.๕๐ 
     (๒) จ านวนฟาร์มท่ีได๎รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร๎อยละ ๕ 
     (๓) ปริมาณยางพาราที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมได๎ เพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําร๎อยละ ๒๕ 
     (๔) จ านวนเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎มีอาชีพและรายได๎เพ่ิมมากขึ้น ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๒๕ 
     (๕) จ านวนสถาบันเกษตรกรที่ได๎รับ การพัฒนา ความรู๎และทักษะการผลิต ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๒๕ 

       (๖) จ านวนเกษตรกรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาในการลดต๎นทุนการผลิต ไมํต่ ากว๎าร๎อยละ ๑๐ 
 
 



 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
  (๑) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตปาล์มน้ ามันและยางพารา ให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาดโลก 

  (๒) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให๎มีความสามารถในการผลิตและการบริหาร 
       จัดการสินค๎าเกษตรที่มีคุณภาพ 

  (๓) ก าหนด Zoning การท าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าเกษตร 
  (๔) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานรองรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 

(๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบชลประทานอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
(๖) สํงเสริมการสร๎างอาชีพเสริมแกํเกษตรกรปาล์มน้ ามันและยางพาราเพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านรายได๎ 
(๗) ขยายฐานการผลิตสินค๎าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ในรูปแบบการผลิตที่ 
     เหมาะสม เพ่ือสร๎างรายได๎ และสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารของจังหวัด 
(๘) สํงเสริมการท าเกษตรชีวภาพ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง 
(๙) สํงเสริมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา 
     เศรษฐกิจของจังหวัด และสนับสนุนให๎มีการใช๎สินค๎าและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในจังหวัด 

     (๑๐) สํงเสริมให๎มีการจัดตั้งโรงงานกลั่นน้ ามันปาล์มบริสุทธิ์ ในพ้ืนที่โดยเน๎นให๎เป็นอุตสาหกรรม 
           สะอาด 

 (๑๑) ขยายผลการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช๎เป็นพลังงานทดแทน 
(๑๒) พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเพ่ือใช๎เป็นแหลํงพลังงานที่ส าคัญของ 
      จังหวัด  และจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระดับจังหวัด  
(๑๓) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุํนใหมํและสร๎างทายาทเกษตรกรแบบมืออาชีพเพ่ือสร๎างความ 

       ยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม 
(๑๔) พัฒนาข๎อตกลงรํวมในการบริหารจัดการและพัฒนาการเกษตรของจังหวัด เพ่ือสร๎างความ 

       รํวมมือและใช๎เป็นแนวทางการด าเนินงานที่เห็นชอบรํวมกัน 
(๑๕) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรครบวงจรทุกหมูํบ๎าน (พืช,ประมง,ปศุสัตว์)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   
 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตประชาชนสูํสังคมนําอยูํ และปรับตัวรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง 
 

เป้าประสงค์ 
(๑) ประชาชนมีความสุข คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีคุณภาพ เข๎าถึงบริการสาธารณสุขที่ได๎ 

มาตรฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความพร๎อมในการปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(๒) ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในมิติตํางๆ สามารถปรับตัวได๎เทําทันกับ      
     บริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ภูมิภาค และโลก 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตัวช้ีวัด 
(๑) ร๎อยละของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ได๎รับการแก๎ไขและผํานเกณฑ์ จปฐ.ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  
     ๕๐ ของครัวเรือน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
(๒) จ านวนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุํมสาระวิชาหลักมีคําเฉลี่ย    
     ระดับประเทศไมํต่ ากวําร๎อยละ ๒๕ 
(๓) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร๎างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์  ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๒๕ 
(๔) ร๎อยละความส าเร็จของการแก๎ปัญหาด๎านสาธารณสุข ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๘๐ 
(๕) ร๎อยละของศาสนสถานที่พัฒนาและสร๎างกระบวนการกลํอมเกลาสังคมด๎วยศาสนา ร๎อยละ ๒๕ 
(๖) ร๎อยละ ๘๐ ของแรงงานที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านแรงงานตามเปูาหมายที่ก าหนด 
(๗) ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๘๐ 
(๘) ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน ที่มีความเข๎มแข็งและมีระบบเฝูาระวัง ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
(๙) จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ   
     เกณฑ์วัดของกระทรวงมหาดไทย  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(๑) เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมและยกระดับความรํวมมือของเครือขํายเพื่อการปรับตัวให๎เทํา

ทัน 
การเปลี่ยนแปลง  

(๒) ปูองกัน บ าบัด และปราบปราม การแพรํระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในทุกกลุํม 
(๓) สร๎างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแกํประชาชนทุกพ้ืนที่ 

  (๔) พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎มีความสามารถในการแขํงขันระดับประเทศและรองรับการเข๎าสูํ 
   ประชาคมอาเซียน 

(๕) เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพของแรงงานให๎มีความพร๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค 
 และโลก 
(๖) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวให๎มีความเข๎มแข็งและเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกัน สานสัมพันธภาพ 

ในครอบครัว พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
(๗) พัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนทุกชํวงวัย 
(๘) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย 
(๙) ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสํงเสริมการใช๎ทุนทางสังคม 
(๑๐) สร๎างคํานิยมที่พึงประสงค์ของคนกระบี่ 
(๑๑) พัฒนาชุมชน สังคม สูํกระบี่เมืองสุขภาพ 
(๑๒) สํงเสริมการเข๎าถึงการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
 (๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดยังคงความอุดมสมบูรณ์ 
  สวยงาม และปลอดมลภาวะ 
 

   ตัวช้ีวัด 
(๑) จ านวนโครงการ (กิจกรรม) อนุรักษ์ ด๎านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ของ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํน๎อยกวํา ๑ โครงการ/แหํง 
(๒) พ้ืนที่ปุาหรือที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกท าลายได๎รับการฟ้ืนฟูร๎อยละ ๕๐ 
(๓) คุณภาพน้ าอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเล พารามิเตอร์ความโปรํงใส 

ส าหรับวัดน้ าทะเล ลดลงจากสภาพธรรมชาติ) ไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐  
(๔) ระบบบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนโดยปริมาณขยะลดลง ร๎อยละ ๕ 

 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
(๑) คุ๎มครอง ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา และเขตอนุรักษ์  
(๒) ตรวจสอบ ปูองกัน ควบคุม ก ากับ ดูแลการกํอให๎ผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและมลพิษ และ 
     บังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจังและเป็นธรรม 
(๓) พัฒนาระบบบ าบัดมลพิษที่ได๎คุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอตํอปริมาณการบ าบัด เชํน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะ เสียง จัดระเบียบหาบเรํ แผงลอย เป็นต๎น 
(๔) ผลักดันให๎เกิดมาตรการทางสังคม ในการเฝูาระวัง ดูแล ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ภูเขา 

สํงเสริมการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
(๕) บริหารจัดการพ้ืนที่ปุาชายเลนโดยค านึงถึงภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการบริหารจัดการฟ้ืนฟูแนว

ปะการัง อนุรักษ์หญ๎าทะเล เพ่ือสร๎างสมดุลของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ และ
สร๎างมาตรการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

(๖) เฝูาระวัง ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล สํงเสริม เผยแพรํ บ าบัดรักษาทรัพยากรน้ าในระดับลุํมน้ า 
(๗) ก าหนดมาตรการสํงเสริม ปูองกันและบังคับใช๎กฎหมายอยํางจริงจังและเป็นธรรมตํอผู๎

ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดทุกประเภท 
(๘) สร๎างจิตส านึกให๎เยาวชน ประชาชนทุกกลุํม และเครือขํายการมีสํวนรํวมในการบริหาร

จัดการและเฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและศิลปกรรมอยํางเข๎มแข็ง 
(๙) พัฒนาฐานข๎อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดทุกประเภทให๎มีความ

ทันสมัยของข๎อมูล เพ่ือน ามาใช๎ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งเพ่ือติดตาม
และตรวจสอบสถานการณ์ได๎อยํางตํอเนื่อง 

(๑๐) สํงเสริมให๎มีกิจกรรม CSR ด๎านสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นนโยบายของจังหวัด โดยก าหนดโซนนิ่ง  
     ให๎ชัดเจน 
 
 
 
 



 

 

3.1.5  แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 

       วิสัยทัศน์   “เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน สังคมน่าอยู่”  

       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สู่ความยั่งยืน 

        เป้าประสงค์  กระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืน 

        แนวทางการพัฒนา 
  1. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎มี 
                        ประสิทธิภาพและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
  2. พัฒนาระบบโครงขํายการคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการ 
               ของประชาชน 
  3. สํงเสริมและสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนและเกษตรกร 
  4. สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การประยุกต์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  
                        จารีตประเพณี ภูมปัญญาท๎องถิ่น รวมทั้งท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
                        เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 
  5. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างเอกภาพในการท างานระหวํางหนํวยงานที่รับผิดชอบ 
                        ทางด๎านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
  6. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐานเพ่ือรองรับการ 
                        ขยายตัวด๎านการทํองเที่ยว 
           7. สํงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ของจังหวัดกระบี่ให๎เป็นที่ 
                        รู๎จักทั้งในและตํางประเทศ 
            8. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวในรูปแบบตํางๆ เพ่ือเพ่ิม 
                         จ านวนนักทํองเที่ยว 
            9. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีศูนย์ข๎อมูลขําวสารด๎านการทํองเที่ยว เพ่ือให๎บริการ 
               นักทํองเที่ยวและประชาชน 
          10. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการและบุคลากรการทํองเที่ยว 
                         ทางการทํองเที่ยวเพื่อยกระดับการให๎บริการ รวมถึงรองรับการเข๎าสูํประชาคม 
                         เศรษฐกิจอาเซียน 
          11. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด๎านภาษาตํางประเทศให๎แกํประชาชนและ 
                         ผู๎ประกอบการ 
          12. สํงเสริมและเพ่ือสร๎างสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงระบบ 
                เตือนภัยเพื่อสร๎างความมั่นใจให๎แกํนักทํองเที่ยว และประชาชน 
          13. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลํทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน โดยเน๎นความเป็น 
                         อัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ 
          14. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
          15. สํงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปุาชายเลนและพืชทะเล เพ่ือปูองกันการ 
                         กัดเซาะชายฝั่ง 
 
 



 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความม่ันคง ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
 เป้าประสงค์  1. เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร 
         2. เพิ่มศักยภาพให๎กับการเกษตร   
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของ 
                         ประชาชน รวมถึงเพ่ือปูองกันปัญหาการเกิดอุทกภัย 
  2. สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในภาคการเกษตรลดต๎นทุนการผลิตและรักษาคุณภาพดิน 
  3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนท าการเกษตรด๎วยด๎วยหลักธรรมชาติหรือเกษตร 
                         อินทรีย์ เพ่ือลดต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพ่ือให๎คุณภาพชีวิตและคุณภาพ 
                         ผลผลิตที่ดีกวํา  
  4. สํงเสริมและสนับสนุนการผลิตพันธ์พืช พันธ์สัตว์ ให๎มีคุณภาพและแจกจํายหรือจ าหนําย 
                         ในราคายุติธรรม 
  5. สํงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงดินให๎เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกตามบริบทของพื้นที่ 
  6. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
  7. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การสํงเสริมการประกอบอาชีพ 
                        ให๎กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ ฝีมือ ทัศนคติ การพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงสร๎าง 
                        ประสิทธิภาพในการท างานและให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพ่ือสร๎างรายได๎ 
     ให๎กับตนเองและครอบครัว 
  8. สํงเสริมและสนับสนุนการขยายชํองทางการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
                         หรือผลติภัณฑ์ชุมชน 
  9. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนท าการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงจาก 
                        ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไมํแนํนอน และสร๎างเสถียรภาพและความยั่งยืนทาง 
                        เศรษฐกิจให๎กับประชาชน 
  10. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร 
  11. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู๎และประสบการณ์ 
                          ในการผลิตสินค๎าเกษตร เพ่ือน ามาปรับใช๎ให๎เข๎ากับบริบทของท๎องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
  12. สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมของประชาชน เพ่ือสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ การ 
                          พัฒนาสินค๎าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ  
                         เรียนของผู๎เรียนให๎สูงขึ้น 
  2. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 
                         อัธยาศัย เพื่อพัฒนาการทางด๎านความรู๎และปัญญา 
  3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการศึกษา ศูนย์การเรียนรู๎ หรือสถาบันทางการศึกษา เพื่อ 
                         เป็นศูนย์กลางแหํงการเรียนรู๎ของประชาชน 
 



 

 

  4. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการ 
                         เรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  5. สํงเสริมและสนับสนุนการให๎มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการศึกษาอยํางเพียงพอกับ 
                         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6. สํงเสริมและสนับสนุนบทบาทประชาชนในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของท๎องถิ่น 
  7. สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให๎การจัดกิจกรรม 
      การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล 
  8. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนน าหลักค าสอนของศาสนามาเป็นแนวทางในการ 
                         ด าเนินชวีิต รวมถึงการท านุบ ารุงศาสนา 
  9. สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุํมของประชาชนเพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและ 
                        ครอบครัว 
  10. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การสํงเสริมการประกอบอาชีพ 
                          ให๎กับประชาชน เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว 
  11. สํงเสริมและสนับสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต 
  12. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนในการมี 
                          สวํนรํวมในการแก๎ไขการแพรํระบาดของยาเสพติด 
  13. สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม 
                     14. สํงเสรมิและสนับสนุนให๎มีการบังคับใช๎กฎหมาย และการปราบปรามยาเสพติดอยําง 
                           จริงจังและตํอเนื่อง 
  15. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมอาชีพให๎แกํผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด 
  16. สํงเสริมและสนับสนุนการบ าบัดผู๎ติดยาเสพติดเพ่ือคืนสูํสังคม 
  17. สํงเสริมและสนับสนุนการเสริมสร๎างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
  18. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และ 
                          ผู๎ด๎อยโอกาส 
  19. สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออกเพ่ือลดการระบาดของ 
                          โรครวมถึงโรคอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึน 
  20. สํงเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย รวมถึงการสร๎างพฤติกรรมการบริโภคท่ี 
                           ถูกต๎องให๎กับประชาชน 
  21. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีสถานที่ในการออกก าลังกาย รวมถึงสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
  22. สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด๎านสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ 
                          และอุปกรณ์ด๎านสาธารณสุข เพ่ือให๎การบริการด๎านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  23. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
  24. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนคัดแยกขยะกํอนทิ้ง 
  25. สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎พลังงานทางเลือก 
  26. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนใช๎พลังงานอยํางประหยัด 
  27. สํงเสริมและสนับสนุนการการขับข่ีอยํางปลอดภัยให๎กับประชาชน 
  28. สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ให๎กับประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันและ 
                          บรรเทาสาธารณภัย 
 



 

 

  29. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีระบบเตือนภัยที่ได๎มาตรฐานและทั่วถึงในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
  30. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การซักซ๎อม รวมถึงการสร๎างและพัฒนาเครือขําย 
        การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  31. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารรณภัยให๎ได๎ 
                           มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการ 
  32. สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  33. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขํายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
                           ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  34. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในระดับตําง ๆ  
  35. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอภารกิจงาน รวมถึง 
                           การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 
  36. สํงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท๎องถิ่นตามหลักการบริการกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
  37. สํงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการ 
                           ด าเนินงาน รวมถึงอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
3.1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “การทํองเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก  บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

๑. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล  
๒. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและ

เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
๓. สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุลเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ชุมชนและท้องถิ่น 
๕. ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่าง

ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่า 
ภาคเกษตร  
๒. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
 
 
 



 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  (KPI) 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายปี ๒๕๕๘ –๒๕๖๑ (ร้อยละ) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

 อัตราการขยายตัว
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

๔ ๔ ๔ ๔ 

 อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้จากการท่องเที่ยว 

๗ ๗ ๗ ๗ 

 อัตราการเพ่ิมขึ้น
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตร 

๓ ๓ ๓ ๓ 

 การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ป่าไม้ 

 

 

 

   

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างย่ังยืน 

  กลยุทธ์  

๑. กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างให้เพียงพอและ 
 เหมาะสม 

๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยง การคมนาคม ทางบก ทางทะเลและทางอากาศให้
เพียงพอ ได้มาตรฐานความปลอดภัย 

๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้
เพียงพอ 

๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยในการสัญจร ของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

๔) พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขอนามัย การบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

๒. กลยุทธ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑. พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย 

๒. ฟ้ืนฟูเรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีของท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
สนใจและความประทับใจให้กับผู้เยี่ยมเยือน 

๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP และการบริการผ่านเรื่องราว
และทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 



 

 

๓. กลยุทธ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
๑. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากรทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้าง

ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะพันธุ์ อนุบาลและขยายพันธุ์สัตว์
ทะเล 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย ลดปริมาณขยะชุมชนและ
การปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด 
๔.  กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว 

๑) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับสากล
และระดับชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีจ านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการ
ท่องเที่ยว 

๒) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการบริการจัดการ
ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาลฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชายเลน และทรัพยากร
ทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะพ้ืนที่
เพาะพันธุ์ อนุบาล และขยายพันธุ์สัตว์ทะเล 

๓) พัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 

๕. กลยุทธ์บริหารจัดการให้เกิดความย่ังยืน 
๑) เร่งสร้างมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตาม

ความสามารถรองรับ (Carrying Capacity) 
๒) สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ คู่สร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือ

พัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 

๓) เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวให้สมดุล โดยเน้นการบริการ
จัดการระบบเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรท้องถิ่น
และภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

๔. เพ่ิมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน รวมถึง
สุขอนามัย ด้านอาหารและโรคติดต่อ 

๖. กลยุทธ์พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
๑) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางการท่องเที่ยว การค้าและบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน

และประเทศคู่ค้าส าคัญ 
๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสร้างกลไกลตลาดที่มีศักยภาพสามารถ

แข่งขันในระดับสากลเพิ่มขึ้น 
๓) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดามัน 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพใน
พื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

  กลยุทธ์  

๑. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมงและปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิต 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการลดต้นทุนจากปัจจัยการผลิตต่างๆ 

อาทิ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์   
๒. พัฒนาหรือคัดเลือกพันธ์พืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนากระบวนการเพาะปลูก หรือเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. พัฒนาศักยภาพ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามูลค่าสูง 
๕. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ท าให้มีประสิทธิภาพ 

๒. น านวัตกรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาการแปรรูป เพื่อเพิ่มและสร้างมูลค่า 
๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และพ้ืนที่ โดยการน าผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือน าวัสดุเหลือทิ้งจาก
กระบวนการการผลิต/ แปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการโรงงาน/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวทางและกระบวนการที่วางไว้ 

๓. พัฒนาสินค้าประมงและสัตว์น้ ามูลค่าสูงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
๓. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด 

๑. รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทั้งด้านปริมาณผลผลิต ความต้องการของตลาด 
ราคา ฯลฯ เพื่อใช้มาวางแผนการเพาะปลูกและการผลิต  

๒. เผยแพร่ความรู้ราคา การตลาด ยางพารา ปาล์ม โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูล ด้านยางพารา ปาล์ม 
ครบวงจร 

๓. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การตลาดให้ทั่วถึงและรวดเร็ว พัฒนาองค์ความรู้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ด้านการตลาด 

๔. ส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลด้านการตลาดประกอบการตัดสินใจในการผลิต  
๕. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรในกลุ่มจังหวัด 
๖. ผลักดันสู่ศูนย์กลางการค้าเกษตรของภาคใต้  

 ๔.  การส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้ของแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อความเข้มแข็ง 

๑. สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน  

 



 

 

๒. พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิก 
ในด้านการผลิตและการตลาด โดยน าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ ได้ในกลยุทธ์ที่  ๓                     
มาถ่ายทอดและวางแผนการผลิต  

๓. เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรในกลุ่มจังหวัด 
 

3.1.7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอปลายพระยา 
 

วิสัยทัศน์ “เมืองใหมํเกษตรอุตสาหกรรมสูํแหลํงพลังงานทดแทน ดินแดนประตูเชื่อมฝั่งอําวไทย         
อันดามัน สวรรค์การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตพอเพียง อยูํดีมีสุขอยํางยั่งยืน” 

 

1)  ประเด็นยุทธศาสตร์แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ 

  1. สํงเสริมการผลิตปาล์มน้ ามันสูํการพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่อง  และการเป็นฐานการ
ผลิต      ไบโอดีเซล เพ่ือเป็น Oil Palm City 
  2.  เพ่ิมประสิทธิภาพ และมูลคําสินค๎าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์การพัฒนา 

      1. คัดเลือกเกษตรกร/ผู๎ยากจน ในพ้ืนที่ทุกต าบลอ าเภอปลายพระยาเข๎ารํวมโครงการ จ านวน     
1,000 ราย 

       2.  เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรอบรมให๎ความรู๎แนะน าวิธีการปลูกและการบ ารุงรักษา 
เกษตรกรเตรียมสถานที่ปลูก/รับพันธุ์ปาล์มน้ ามัน / ปุ๋ย  ด าเนินการเพราะปลูก 

       3.  เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมการเกษตรออกตรวจการด าเนินการ/ให๎ค าแนะน า 
      4.  สามารถเพ่ิมผลผลิตปาล์มน้ ามันแกํเกษตรกร  12,524  ตัน/ปี 
      5.  เพ่ิมรายได๎แกํเกษตรกร/ผู๎ยากจน 1,000 ราย มูลคําไมํน๎อยกวํา  50  ล๎านบาท/ปี 
 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และสุขภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. จ านวนนักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวในอ าเภอปลายพระยาเพ่ิมขึ้น  
2. รายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์การพัฒนา 

1.  ปรับปรุงซํอมแซมเส๎นทางสัญจร และโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ใช๎เดินทางไปสูํแหลํงทํองเที่ยวให๎มี
มาตรฐานและความปลอดภัยยิ่งขึ้น ประกอบด๎วย น้ าตกบางเทําแมํ และถ้ านาฬาคีรงิ เป็นต๎น 

2.  ปรับปรุงพัฒนาบริเวณแหลํงทํองเที่ยว ให๎มีความสะดวก สบาย และสะอาดและสร๎าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ส าหรับบริการนักทํองเที่ยว   

3.  สร๎างความเชื่อมั่น ด๎านความปลอดภัยให๎กับนักทํองเที่ยว ทั้งภัยธรรมชาติ และความสงบ
เรียบร๎อย 

4.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การรักษาความ
สะอาดและการก าจัดขยะ ในแหลํงทํองเที่ยว 

 



 

 

5.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและ
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

6.  พัฒนาสินค๎า OTOP และสินค๎าภายในท๎องถิ่น เชํน การเพาะเห็ดฟาง เพ่ือการทํองเที่ยว 

 3)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ 
      1.  อ านวยความเป็นธรรมและรักษาความสงบสุขของสังคม 
  กลยุทธ์การพัฒนา 

      1. จัดตั้งศูนย์อ านวยความ  เป็นธรรม 
      2. ปัญหาที่ได๎รับการดูแลแก๎ไขปัญหาความเป็นธรรมทุกขั้นตอนตามกระบวนการ (ปค.) 
      3. การด าเนินงานถูกต๎อง รวดเร็ว และเป็นธรรมภายใต๎บทบัญญัติของกฎหมาย 
      4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและฐานข๎อมูล 

       5. ร๎อยละของหมูํบ๎านที่ กม. มีการประชุมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการรักษาความสงบสุขใน
พ้ืนที่ 
 

 4)  ประเด็นยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 

     1.  ผังเมืองและโครงการถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและสวยงาม 
กลยุทธ์การพัฒนา 

  1.  จัดวางโครงการใหมํให๎กับตัวเมืองปลายพระยา  และพ้ืนที่ล๎อมรอบ  โดยแผนฟ้ืนฟูตัวเมือง                  
เพ่ือจัดตั้งพ้ืนที่ขยายส าหรับการอยูํอาศัย  การใช๎พ้ืนที่ของชุมชน  การสร๎างความงดงามให๎กับศูนย์กลางเมือง  
ขอบเขตของเมืองควรได๎รับการก าหนดอยํางชัดเจน  โดยจ๎างบริษัทที่ปรึกษา  หรือสถาบันการศึกษา หรือ          
หนํวยราชการที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎ศึกษาส ารวจออกแบบ  โดยมีการประชุมท๎องถิ่นในเรื่องของผังเมือง  การวางแผน
ทํองเที่ยว  และสัญลักษณ์เมือง (Landmark)   
 
  2.  จัดท าผังเมืองเฉพาะเขตชุมชนหนาแนํน   
  3.  ให๎องค์กรปกครองท๎องถิ่น  เน๎นเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบของชุมชนและพ้ืนที่
โดยรอบ 
 4.  ท าโครงการถนนสวยโดยเน๎นการปลูกต๎นไม๎ 2 ข๎างทางหรือเกาะกลางถนนให๎สวยงามและรํมรื่น  
  5. ให๎ชุมชนเป็นแกนหลักในการอนุรักษ์  และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
 

 6)  ประเด็นยุทธศาสตร์ประชาชนเป็นสุข 
  เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 



 

 

   กลยุทธ์การพัฒนา 
        1.  แก๎ปัญหาความยากจนโดยใช๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

- การลดรายจําย 
- เพ่ิมรายได๎ 
- การออม 
- การด ารงชีวิต 
- การอนุรักษ์และใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- การเอ้ืออาทร (การแบํงปัน/การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน) 

   2.  ท าให๎ชุมชนเป็นเจ๎าของกิจการทางเศรษฐกิจและสังคม 
   3.  บูรณาการแผนงาน/โครงการของทุกหนํวยงานเพื่อมุํงไปสูํคุณภาพชีวิตที่ดี  ได๎มาตรฐานของ
ประชาชนปลายพระยา 
       4.  สังคมแหํงการเอ้ืออาทร  จัดตั้งเครือขําย  
 
 

3.1.8 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลปลายพระยานโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท ารัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยเข๎า
ยึดอ านาจและแตํงตั้งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ขึ้น รวมทั้งได๎ยกเลิกรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และได๎ประกาศใช๎รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว นั้น ตํอมาหัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติได๎มีค าสั่ง ที่ 1/2557 เรื่องการได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็น
การชั่วคราว โดยให๎สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นที่พ๎นจากต าแหนํงไปแล๎ว กลับมาปฏิบัติหน๎าที่
ตํอไป ท าให๎ผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาชุดนี้เกิดจากการแตํงตั้ง มิใชํเกิดจากการ
เลือกตั้งตามปกติ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ก าหนดไว๎วํา กํอนนายกเทศมนตรีเข๎ารับหน๎าที่ให๎นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตํอสภาเทศบาลโดยไมํมีการ
ลงมติ นั้น  
  บัดนี้ กระผม นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา จึงขอแถลงนโยบายการ
บริหารราชการของเทศบาลต าบลปลายพระยา โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นจังหวัดกระบี่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดกระบี่ โดยนโยบายนี้ ตั้งอยูํบนกรอบและอ านาจ
หน๎าที่ของเทศบาล ตามบทบัญญัติแหํงพระราชบัญญัติเทศบาล พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และกฎหมายที่เก่ียวข๎อง 
  กระผมพร๎อมด๎วยคณะบริหารจะปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์  สุจริต ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ จะบริหารการจัดการภายใต๎กรอบ แนวทาง ข๎อกฎหมายเป็นหลัก  และจะใช๎อยํางเป็น
ธรรมและเสมอกัน จะเปิดโอกาสให๎พี่น๎องประชาชนเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร และมีสํวนรํวมในการบริหารงานของ
เทศบาล ตั้งแตํรํวมคิดรํวมตัดสินใจ  รํวมปฏิบัติและรํวมประเมินผล จะมุํงมั่น  ทุํมเท  เสียสละ  เพ่ือให๎
เทศบาลต าบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์/เปูาหมาย ตามแนวนโยบายที่กระผม ได๎ให๎ไว๎ตํอพ่ีน๎อง
ประชาชน   
 
 
 



 

 

  นโยบายที่ส าคัญ  สังคมอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน สังคมไทยมีคุณธรรม น าความรู๎ รู๎เทําทันโลก 
ครอบครัวอบอํุน  ชุมชนเข๎มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูํภายใต๎ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมบาล  ด ารงไว๎ซึ่งระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยูํในประชาคมโลกอยํางมีศักดิ์ศรี และผมก็ได๎ตระหนัก
ถึงนโยบายส าคัญ เรํงดํวน และนโยบายที่เกี่ยวข๎องในด๎านตําง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของกลุํมจังหวัด 
นโยบายจังหวัด นโยบายอ าเภอ และนโยบายสาธารณะที่ได๎รับฟังมาจากพ่ีน๎อง ประชาชน ประการส าคัญคือ  
น๎อมน าเอาพระราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นภูมิคุ๎มกันในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลให๎มาก
ที่สุด  และสอดคล๎องกับสภาพปัญหา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในท๎องถิ่นเรา จะบริหารสูํการท างานในเชิง
บูรณาการ โดยมีนโยบายดังนี้ 

1. นโยบายด๎านการเมืองและการบริหาร 
  1.1 สนับสนุนแนวทางตามรอยพํอ คือ เทิดทูลสถาบันด๎วยการปฏิบัติบูชา ดูแลทุกข์สุขของประชาชนตําง
พระเนตรตํางพระกรรณ ยึดมั่นในการทรงงาน โดยยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึงพัฒนาและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 1.2 พัฒนาองค์กรเทศบาลให๎องค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารการจัดการที่ดี  สังคมดี มี
มาตรฐาน  ด๎วยการสํงเสริม  สนับสนุนการศึกษา และสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ การจัดการความรู๎ หรือการ
พัฒนาศักยภาพยกระดับสมาชิกสภาเทศบาล ข๎าราชการแลพนักงาน  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของ
เทศบาลต าบลปลายพระยา พร๎อมทั้งสร๎างเสริมกรบวนการการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน  รองรับการบริการแตํละด๎านให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน 
 1.3 สํงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมทางการบริหารและการเมืองภายใต๎ระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยพัฒนาการท างานในระบอบสภาท๎องถิ่น สมาชิกสภาท๎องถิ่น ควบคูํไปกับการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม   
           1.4  สํงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน  และคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม
รวมทั้งสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
 1.5  ประสานงานเพ่ือให๎เกิดการสร๎างเครือขํายการท างาน  ทั้งภาคีรัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ในพ้ืนที่ สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎มีสํวนรํวม เข๎าถึง เฝูาระวังตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การบริหารจัดการของเทศบาลในทุกระดับ 
 1.6 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู๎  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช๎กับการพัฒนา
องค์กร  สนับสนุนเชิงปฏิบัติให๎มีมิติตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการท๎องถิ่นรํวมกับหนํวยงานองค์กร  
และสถานศึกษาระดับท๎องถิ่น 

2. นโยบายด๎านการพัฒนาสังคม 

 2.1 สร๎างความม่ังคั่งและลดความเหลือมล่ า รวมทั้งกระจายประโยชน์ในการพัฒนาโครงการของรัฐ
ให๎ทั่วถึง เป็นธรรม ตลอดจนแก๎ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิตประชาชน ที่อยูํอาศัย ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ        
ในเชิงระบบ 
  
 
 
 



 

 

 2.2 งานรณรงค์สํงเสริมกระบวนการสร๎างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม การสร๎างวินัยและจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชน 
 2.3  พัฒนาองค์ความรู๎สูํชุมชน สร๎างชุมชนเทศบาลให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ มุํงเน๎นคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา 
 2.4  สํงเสริมและจัดท าแผนแมํบทชุมชน  และแผนปฏิบัติการชุมชน  การรวมกลุํมทางสังคมองค์กร
ชุมชน  สร๎างเครือขํายการพัฒนา 
 2.5 สํงเสริมการพัฒนาทักษะ  และการจัดกิจกรรมเชิงสร๎างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
พ้ืนฐาน  ส าหรับพัฒนาเด็ก  สตรี เยาวชน  ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ  และผู๎ด๎อยโอกาส 

3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 3.1  ส ํง เส ริมและสนับสนุน ให๎เ ป็น เม ือ งแหํง การ เ ร ียนรู ๎และสร๎า งสร รค์   ตํอไปเมือง           
ปลายพระยา ต๎องเป็นเมืองนักอําน เป็นนักสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยสํงเสริมการใช๎วัฒนธรรมและ
ใช๎ความคิดริเริ่ม  เพิ่มมูลคําให๎แกํผลิตภัณฑ์และการบริการ สํงเสริมกิจกรรมทางเลือก  
 3.2 จัดตั้งสโมสรเด็ก เยาวชนต๎นกล๎า และพัฒนาผู๎น าให๎มีศักยภาพและสํงเสริมบทบาทให๎มีสํวนรํวม
ในการสํงเสริมพัฒนาไอคิว เด็กปลายพระยาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกใหมํ 
สํงเสริมอาชีวศึกษา เพ่ือการมีงานท าและผลักดันให๎มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในพ้ืนที่  
 3. 3  รวมทั้งสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีการศึกษา รู๎หลายภาษา มีทักษะชีวิต มี
อนาคตที่ดี มีงานท า รักษาความสะอาด มีวินัยจราจร หํวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตอาสา ยึดคํานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ และมีความพร๎อมที่จะเข๎าสูํประชาคมอาเซียน   
 3.4 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย   
 3.5 สนับสนุนและสํงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาศาสนสถาน 

4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและสํงเสริมคุณภาพชีวิต  

 4.1 สํงเสริมให๎ปลายพระยาเป็นเมืองสุขภาพ และเป็นเมืองนําอยูํ โดยสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการ
ออกก าลังกาย มีส๎อมสะอาด อาหารปลอดภัย และเป็นเมืองจักรยาน ซึ่งเทศบาลต าบลปลายพระยาก็ได๎ซื้อ
รถจักรยานเพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนรักการออกก าลังกาย  
 4.2 สํงเสริมพัฒนายกระดับงานด๎านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม  ให๎เกิดการตระหนักรู๎ 
และตื่นตัวตํอสุขภาวะภาคประชาชน  โดยใช๎กระบวนการด๎านจัดการความรู๎  เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
 4.3 สํงเสริมการด าเนินกิจกรรมด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน 
 4.4 สนับสนุนการควบคุม  ปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ  และโรคที่ไมํติดตํอที่อันตราย 
และการดูแลรักษาการอนามัยของประชาชน 
 4.5 สํงเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน  สุขภาวะชุมชน โดยผําน
กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 
 



 

 

 4.6 พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อมในชุมชนผู๎ประกอบการ  ร๎านค๎า ร๎านอาหาร เพ่ือเข๎าสูํ
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสขาติอรํอย 
 4.7 จัดตั้งคลินิกเทศบาล  เพื่อให๎ค าปรึกษาด๎านสุขภาพอนามัย 
 7.8 สํงเสริม  สนับสนุนให๎มีลานกีฬา  เชํน ลานแอร์โรบิค,ตะกร๎อ,เทนนิส,แบดมินตัน,บาสเก็ตบอล,
ฟุตบอล,เปตอง เป็นต๎น  และจัดซื้อ – จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฟิตเนส 

5. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน 

 5.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ปลายพระยาเป็นเมืองปลอดภัย สร๎างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ          
บนท๎องถนน ลดอบายมุข จัดระเบียบสังคม ปกปูองคุ๎มครองเด็ก และเยาวชนอยํางจริงจัง ปูองกันแก๎ไขปัญหา    
ยาเสพติด การค๎ามนุษย์ แรงงานเด็ก แรงงานตํางด๎าวที่ผิดกฎหมาย หนี้นอกระบบและวิธีการทวงหนี้ที่ผิด
กฎหมาย อยํางเข๎มงวด รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นจากการถูกหลอกลวง การถูกเอารัดเอาเปรียบ  การขํมขูํ
คุกคาม และดูแลรักษาความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว การปูองกันและการบรรเทาสาธารณภัยได๎อยําง                 
มีประสิทธิภาพ  
 5.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎ปลายพระยาเป็นเมืองสวย น้ าใส บ๎านเมืองสะอาดปราศจากขยะและ          
รํมรื่นสวยงาม บ๎านเมืองเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีผังเมืองที่ดี รวมทั้งสํงเสริมให๎ปกปูองรักษาผืนปุา แก๎ปัญหาน้ าเสีย 
และบริหารทรัพยากรน้ า อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 สํงเสริมการอยูํด๎วยกันอยํางสันติสุข ปรองดอง สมานฉันท์ บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความคิด ความเชื่อ บนพ้ืนฐานที่ยอมรับความแตกตําง ซึ่งกันและกัน รวมทั้งปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ       
ตํอความแตกตํางในด๎านตําง ๆ วําไมํใชํปัญหาแตํเป็นความหลากหลายที่มีคุณคํา และน ามาใช๎ประโยชน์ ใน      
การพัฒนา  
 5.4 จัดซื้อ-จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงไว๎แตํละชุมชน 

6. นโยบายการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ 

 6.1 สํงเสริมพัฒนาและยกระดับให๎เป็นเมืองทํองเที่ยวคุณภาพ โดยสํงเสริม การทํองเที่ยว              
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ชีวิต ภายใต๎แนวคิด “ครั้งหนึ่งในชีวิต คิดถึงกระบี่” โดยเชื่อมโยงการสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวกับวาระเมืองสวย น้ าใส ภายใต๎แนวคิดกระบี่ เมืองสวย น้ าใส ไมํไปได๎ไง และกระจายรายได๎
จากการทํองเที ่ยวให๎ทั ่วถึง  และสํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชน พัฒนาและยกระดับร๎านอาหาร อาหาร
พ้ืนบ๎าน        ขนมไทย ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของที่ระลึก หรือการบริการน าเที่ยวโดยคนในท๎องถิ่น สํงเสริมการ
แสดง การละเลํนตําง ๆ ให๎เป็นเอกลักษณ์  
 6.2 สํงเสริมและสนับสนุนการออกแบบเพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับสินค๎า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก รวมทั้ง
สํงเสริมการเรียนรู๎ทัศนศิลป์สาขาตําง ๆ ให๎แกํเด็กและเยาวชนรุํนใหมํ   
 6.3 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนซื้อ – ขายสินค๎าภายในท๎องถิ่นและใช๎วัตถุในท๎องถิ่นให๎เป็นหลัก
เพ่ือกํอให๎เกิดระบบนิเวศน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน 
 6.4 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนสร๎างภูมิค๎ุมกันพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการด ารงชีวิต 
 
 
 



 

 

7. นโยบายการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

 7.1 ปลายพระยาเมืองทัศนศิลป์ คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสาย 4009 รวมทั้งปรับปรุง    
ภูมิทัศน์ให๎เข๎ากับบริบทเมืองปลายพระยา มีสถาปัตยกรรม รวมทั้งสถานที่พักผํอนหนํอยใจ แหลํงเรียนรู๎           
โดยการออกแบบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ให๎เป็นเอกลักษณ์ สอดคล๎องกับธรรมชาติ สํงเสริมสนับสนุน    
ให๎มีการกํอสร๎างปรับปรุงอาคารบ๎านเมือง ส านักงาน ร๎านค๎า ร๎านอาหาร ที่พัก รีสอร์ท  ตลาด ชุมชน            
โดยเน๎นการออกแบบที่เหมาะสมและสวยงาม 
 7.2 เทศบาลยิ้ม ปรับปรุงพัฒนาสร๎างนวัตกรรม ความเป็นเลิศในการให๎บริการแกํประชาชน ภายใต๎
แนวคิดการบริการด๎วยใจ คนไทยยิ้มได๎ และถูกต๎องทั่วถึง รวดเร็ว โปรํงใส เป็นธรรม พัฒนาโครงการพ้ืนฐาน 
บริการสาธารณะ สิ่งอ านวยความสะดวกแกํประชาชน และนักทํองเที่ยวอยํางทั่วถึง มีคุณภาพได๎มาตรฐาน                           
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ คนปลายพระยามีความเป็นมิตร มีจิตบริการ สร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎มาเยี่ยม
เยียน และนักทํองเที่ยว ดังค าขวัญ กระบี่เมืองนําอยูํ ผู๎คนนํารัก  
 7.3 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน  เชํน ถนน คูระบายน้ า  กิจการประปา  ไฟฟูา  เป็นต๎น 
 7.4 เสริมสร๎างมาตรการในการปูองกัน   แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง  และระบบการระบายน้ าในชุมชน 
 7.5 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารตลาดสดเทศบาลให๎สะดวกซื้อ  สะดวกขาย  สะอาด  และถูก
สุขลักษณะ 
8. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

 8.1 สํงเสริมและสนับสนุนให๎เป็นเมืองเกษตรก๎าวหน๎า อุตสาหกรรมสะอาด พลังงานทดแทน สํงเสริม
การปลูกพืชแซมตามแนวคิดของรัฐบาล รวมทั้งสํงเสริม การเพาะพันธ์สัตว์น้ า การเลี้ยงปลาสวยงามและการ
แปรรูป และแก๎ไขปัญหาสุขภาพชีวิตประชาชน เกษตรกรยากจน สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนให๎มี
การจัดตั้งน้ ามันบริสุทธิ์ในพ้ืนที่ สํงเสริมพลังงานทางเลือก ลดความเหลื่อมล้ า แบํงปันความสุข ตลอดจน
สํงเสริมให๎ปลายพระยาเป็นเมืองแพะและไกํพ้ืนเมือง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สํงเสริมให๎ชาวบ๎านเลี้ยง
แพะ และไกํพ้ืนเมือง และจากที่เทศบาลต าบลปลายพระยาได๎รับรางวัลองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจ าปี 2556 ได๎รับเงินรางวัล จ านวน 8,000,000 .- บาท จึงมีนโยบายที่จะจัดท า
โครงการ ดังนี้  
 1. สร๎างลูํวิ่งและเดิน เครื่องปั่นเอว ใช๎งบประมาณ 200,000 บาท 
 2. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ๎ง ใช๎งบประมาณ 500,000 บาท 
 3. สนามฟุตซอล ใช๎งบประมาณ 400 ,000 บาท พร๎อมติดตั้งไฟไอเมททางเข๎า ใช๎งบประมาณ 
680,000 บาท  
 4. ติดไฟบริเวณราวกันตกบริเวณหน๎าตลาด พร๎อมปลูกต๎นไม๎เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ให๎สวยงาม 
 5. จักรยานน้ า 3 ล า ใช๎งบประมาณ 100,000.- บาท 
 6. ทําน้ า 2 ทํา ใช๎งบประมาณ 100,000.- บาท  
 7. ปรับปรุงสนามบริเวณพระบรมรูป ร.5 ใช๎งบประมาณ 940,000.- บาท  
 8. สร๎างโรงจอดรถ ใช๎งบประมาณ 100,000.- บาท  
 9. ปรับปรุงสนามเทนนิส โดยท าราวเหล็กล๎อมรอบ ใช๎งบประมาณ 100,000.- บาท  
 10. ท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากต๎นมะขามข๎างส านักงานเทศบาลเข๎ามาด๎านหลัง
ส านักงานเทศบาล ใช๎งบประมาณ  120,000.- บาท  
 



 

 

 11. ท าคูระบายน้ าหลังโรงพยาบาล ใช๎งบประมาณ 200,000.- บาท 
 12. ซํอมแซมถนนซอยเทศบาล 9 ใช๎งบประมาณ 50,000.- บาท 
 13. ซื้อเครื่องปรับอากาศ ใช๎งบประมาณ 112,000.- บาท 
 14. ซื้อเครื่องซักผ๎า ใช๎งบประมาณ 25,00.-0 บาท 
 15. ซื้อกลํองวงจรปิด 1 ชุด ใช๎งบประมาณ 40,000.- บาท 
 16. ซื้อรถตู๎ จ านวน 1 คัน ใช๎งบประมาณ 1,294,000.- บาท 
 17. ซื้อรถ 4 ประตู จ านวน 1 คัน ใช๎งบประมาณ 787,000.- บาท 
 18. หม๎อแปลงไฟฟูา ใช๎งบประมาณ 500,000.- บาท 
 19. สร๎างศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ใช๎งบประมาณ 1,281,000.- บาท 
 20. จัดท าตู๎กระจก ส าหรับใสํถ๎วยรางวัล ใช๎งบประมาณ 50,000.- บาท 
 นับแตํบัดนี้เป็นต๎นไป  กระผมขอให๎ค ามั่นวํากระผมจะด าเนินการตามนโยบายที่แถลงไว๎ และจะ  
ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดผลประโยชน์สํวนรวมและระเบียบ
กฎหมายเป็นหลัก  จะใช๎จํายเงินภาษีพี่น๎องประชาชนอยํางประหยัด อยํางคุ๎มคําและกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด จะพยายามจัดหางบประมาณภายนอกเพื่อมาสร๎างระบบภูมิคุ๎มกันที่ดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยู ํห ัว  การบริหารจัดการภายใต๎         
หลักธรรมาภิบาล กระผมหวังเป็นอยํางยิ่งวําคงได๎รับความรํวมมือกันทุกภาคสํวนจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดเป็นรูปธรรมโดย “มุํงพัฒนา เน๎นแก๎ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” ขอบคุณครับ สวัสดี 
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