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ค าน า 

 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  จัดท า

ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 18  ก าหนดให้กรณีเทศบาลให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  และข้อ 6 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง

สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอ งส่วน

ท้องถิ ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559   ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า  การจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี  และการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

   เทศบาลต าบลคุระบุรี  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยได้แสดง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปีในห้วงระหว่างปี พ.ศ. 

2561 – 2564  ส าหรับน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลคุระบุรี  และขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ต าบลคุระบุรแีล้ว  ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 

เทศบาลต าบลคุระบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับนี ้  จะ

เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางก าหนดการพัฒนา การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบล 

คุระบุรีได้ตรงตามเปูาหมายมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

        งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

             เทศบาลต าบลคุระบุร ี

               ธันวาคม 2559 
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แผนพัฒนาเทศบาล 4  ปี 

(พ.ศ.2561-2564) 

ของเทศบาลต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

**************************** 

 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป/ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

ค าขวัญอ าเภอคุระบุรี 

“ตาชัย สิมลิัน สวรรคเ์กาะสุรินทร์ วิถีถิ่นมอแกน ดนิแดนเกาะพระทอง  

ชื่อก้องพลับพลึงธาร แตงโมหวานคุระบุรี คนดีศรีพังงา” 

ตราประจ าเทศบาลต าบลคุระบุรี 

 

 

 

 

ต้นไทร  หมายถึง สัญลักษณ์ของความแข็งแรง แข็งแกร่ง แผ่ไพศาล เกิดความร่มเย็น เป็นรม่โพธิ์ ร่มไทร 

วัวนอน  หมายถึง สัญลักษณ์ของรถเก็บขยะสมัยก่อนตอนเป็นสุขาภิบาล ที่ไม่มีรถ เลยใช้วัวลากขยะแทน 

เมื่อเหนื่อยก็มานอนพักที่ใต้ตน้ไทร เปรียบเสมอืนเป็นที่พักพิง 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด  คือ  ต้น เทพทาโร  เป็นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดพังงา หรือเป็นต้นไม้

ประเภทไม้ต้นหรือไม้พุ่ม พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออกเรียก เทพทาโร 
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ภาคใต้เรียก จวง หรือ จวงหอม ภาษายาวี เรียก มือแดกะมางิง ภาคเหนือเรียก จะไคต้น หรือ พลูต้นขาว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เรียก การบูร 

รูป “ต้นเทพทาโร” 

 

เป็นต้นไม้หอมชนิดหนึ่งสกุลเดียวกับต้นอบเชย มีต้นขนาดใหญ่ อยู่ในวงศ์ Lauraceae (ลอร่าซี)  

เทพทาโรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ สีเขียวเข้ม ล าต้นเรียบไม่มีพูพอน 

เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรอือมน้ าตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามล าต้น เมื่อถากเปลือกออกจะมี

กลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะอ่อนเรยีว เกลีย้งและมักมีคราบขาว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน เป็นใบรูป

รีแกมรูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเกลี้ยง ท้องใบมีคราบขาว ปลายใบ

แหลม โคนใบแหลมและกลม ยาวประมาณ 7 - 20 ซม. ก้านใบเรียวเล็ก 2.5 - 3.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อ 

สีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุกยาว 2.5 - 7.5 ซม. ก้านช่อดอกจะ

เรียวยาวและเล็กมาก ผลมขีนาดเล็กและกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 มม. ผลอ่อนมีสีเขียว ผล

แก่มสีีมว่งด า ก้านผลเรียว ยาวประมาณ 3 - 5 ซม. ลักษณะเนื้อไม้มีสีเทาแกมน้ าตาล มีกลุ่มหอมฉุน มีริ้ว

สีเขียวแกมเหลือง เนือ้ไม้เป็นมันเลื่อม เสีย้นตรง หรอืสับสน เป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย เหนียว แข็งพอประมาณ 

เลื่อย ไส้กบ ตบแตง่ง่าย สารส าคัญในเนื้อไม้ จะพบ d - camphor ที่ใช้แทน sassafras ได้ดีให้น้ ามันที่มีสาร

หอม คือ safrol และ cinnamic aldehyde และยังพบ safrol ในเปลือกต้นและใบ การขยายพันธุ์ไม้เทพทาโรที่

นิยมปฏิบัติกันคือ การขยายพันธุ์ดว้ยการเพาะเมล็ดและการปักช า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2
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ต้นเทพทาโรเป็นไม้หอมที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจ จึงสมควรที่จะปลูกสร้างสวนปุาไม้เทพทาโรขึ้นในที่

ที่มีความชุ่มชื่นเพียงพอ เพราะเทพทาโรจะชอบขึ้นอยู่บนเขาในปุาดงดิบ พบมากที่สุดทางภาคใต้ อาจจะ

ปลูกใต้ร่มไม้อื่นหรอืปลูกเป็นไม้แซมสวนปุา น่าจะเจริญเติบโตดีกว่าปลูกเป็นไม้เบิกน าในที่โล่งแจ้ง  

ดอกไม้ประจ าจังหวัดพังงา คือ ดอกจ าปูน  จ าปูน (ชื่อวิทยาศาสตร์: Anaxagorea javanica) เป็น

พรรณไม้ดอกชนิดหนึ่ง มกีลิ่นหอมหวาน ดอกมีขนาดเล็ก กลีบหนา อูม ดอกมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม ชื่อ

วิทยาศาสตร์ คือAnaxagorea javanica Blumeเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก ตน้ใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ล า

ต้นสูงประมาณ 2-4 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง กิ่งก้านเกลี้ยง ล าต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้ า ใบสี

เขียวเป็นมัน พืน้ใบเกลีย้ง ยาวประมาณ 4-6 นิว้ ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะ

ดอกจะแข็ง มีสีขาวนวลเป็นมัน มี 3 กลีบ โคนกลีบสีเขียว เมื่อบานเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรง

ในช่วงกลางคืนและหอมอ่อนในช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ออกดอกตลอดปี แต่จะมีดอกดกในช่วง

ฤดูฝน ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-10 ผล เมื่อผลแก่แล้ว

เมล็ดจะแตกตัวกระเด็นไปได้ไกลโดยการเพาะเมล็ดและการ

ตอนกิ่ง แต่เพาะเมล็ดจะได้ผลดีกว่า เมล็ดที่ได้จากต้นควร

รีบเพาะทันทีเนื่องจากเมล็ดจะสูญเสียสภาพการงอกเร็ว

มาก การเพาะเมล็ดใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเป็นพืชที่มีการ

เจริญเติบโตช้าในช่วงแรก ต้นกล้าอายุหนึ่งปีจะมีความสูง

เพียง 10 เซนติเมตร แต่จะเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ในปีถัดไป 

สภาพธรรมชาติต้องการแสงแดดร าไร ขึ้นได้ในดินทุกชนิด 

หากปลูกเลี้ยงควรปลูกในดินร่วนมีการระบายน้ าดี ชอบน้ า 

จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความชืน้สูง หรือฝนตกชุก หากต้องการปลูกให้ออกดอกจะต้องจัด

สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม และควรระวังอย่าให้โดนแดดจัดเกินไป จ าปูนเป็นไม้ดอกที่ได้รับความ

นิยมมานาน แต่มีน้อยคนที่จะปลูกเลี้ยงได้เจริญเติบโตและออกดอกดกได้ในที่ราบภาคกลาง หรือ

สภาพแวดล้อมอื่นที่ต่างไปจากถิ่นก าเนดิเดิมภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณคาบสมุทรมลายู และยังพบใน

ภาคตะวันออกเฉียงใต้แถบจังหวัดจันทบุรี จ าปูนเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดพังงา 

๑.1.2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

ที่ตั้งและอาณาเขต  

        เทศบาลต าบลคุระบุรี   ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๙๙ ถนนเพชรเกษม ต าบลแม่นางขาว อ าเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา  เป็นเทศบาลในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอ าเภอคุระบุรีเป็นชุมชนสองข้างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๔  (สายเพชรเกษม)   โดยประชาชนอพยพมาจากหลายจังหวัดรวมเป็นกลุ่ม  โดยได้จัดตั้งเป็น

สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖ และได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาล

เป็นเทศบาลต าบลคุระบุรี   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. ๒๕๔๒   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า ๗ 

ตามราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก  เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลต าบลคุระบุรี มี

เนื้อที่  ๖  ตารางกิโลเมตร  ระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร ๗๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน 

(บางสว่น) ของ  ๒  ต าบล (บางสว่น) ดังนี้  

๑. ต าบลคุระ ครอบคลุมพืน้ที่ บางสว่นของหมูท่ี่ ๑ และ หมู่ที ่๘ 

๒. ต าบลแมน่างขาว ครอบคลุมพืน้ที่ บางสว่นของหมู่ที่ ๒,๓,๔ 

มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  (๑๕  มีนาคม  ๒๕๑๖)  ดังน้ี  

ด้านทิศเหนือ    

 - หลักเขตที่ ๑ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนอง-ตะกั่วปุา ตรงหลัก 

ตารางกิโลเมตรที่  ๗๒๖  ตรงไปทางทิศเหนอืในแนวตัง้ฉากกับทางหลวงสายนี้ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งอยู่หา่ง

หลักเขตที่ ๑  ระยะ ๕๐๐  เมตร 

 - จากหลักเขตที่ ๒ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วปุา) 

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่  ๓  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางย่อนฝัง่ตะวันตก 

ด้านทิศตะวันออก 

 - จากหลักเขตที่ ๓ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วปุา) 

ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔   ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางหลูฝัง่ใต้  

          - จากหลักเขตที่ ๔ ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองคุระฝัง่เหนอืและห่างจาก

หลักเขตที่ ๔ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร  

- จากหลักเขตที่ ๕ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วปุา) 

ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๖   ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปด ฝัง่ตะวันตก 

- จากหลักเขตที่ ๖ เลียบรมิคลองบางปดฝัง่ตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก 

เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่หา่งจากริมทางหลวงแผน่ดินถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่หา่งจากริมทางหลวงแผน่ดิน วัด

ตามแนวคลองบางปดระยะ  ๔๕๐  เมตร 

ด้านทิศใต้   

- จากหลักเขตที่ ๗  เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๔ ไปทางทิศ 

ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนายทุยฝั่งตะวันตก  

ด้านทิศตะวันตก  

- จากหลักเขตที่ ๘ เลียบคลองนายทุยฝั่งตะวันออกข้ามคลองคุระและเลียบริมคลอง 

คุระฝ่ังเหนอืไปบรรจบคลองบางหลู  แล้วเลียบริมคลองบางหลูฝัง่ใต้ ไปทางทิศเหนอืถึงหลักเขตที่  ๙  ซึ่ง

ตั้งอยู่หา่งจากริมทางหลวงแผ่นดนิ  วัดจากสะพานบางหลูระยะทาง ๕๐๐  เมตร   

          - จากหลักเขตที่ ๙ เป็นโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 

๑๐ ซึ่งตั้งอยู่หา่งจากทางหลวงแผ่นดนิตรงกิโลเมตรที่ ๗๒๖ วัดในแนวตัง้ฉากระยะ ๕๐๐ เมตร 
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- จากหลักเขตที่ ๑๐ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ    

 ภูมิประเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา ในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี เป็นเมืองซึ่ง

ขนานไปกับถนนเพชรเกษมที่มีประชากรหนาแน่นเป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ 

ประมาณร้อยละ ๗๐  ของถนน  มแีมน่้ าไหลผา่นหลายสาย  เช่น   แมน่้ าคลองนางย่อน   แมน่้ าคลอง 

คุระ  แมน่้ าคลองบางหลู  ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ไปถึง เดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่ม

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปถึง เดือนธันวาคม ส่วนลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี จะมี

ลักษณะร้อนชื้น มีฝนตกตลอดทั้งปี โดยปกติจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกปี 

ส่วนฤดูร้อน โดยปกติอยู่ระหว่างตัง้แต่เดอืนธันวาคม ถึงเมษายน 

1.4 ลักษณะของดนิ 

  ลักษณะของดินในต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี  ลักษณะดินเป็นดินลาดเชิงซ้อน เป็นสภาพพื้นที่

ประกอบด้วยภูเขาและเทอืกเขามีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๐ มักจะเกิดปัญหาการพังทลายของดิน 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

 คลองนางย่อน มีความยาวประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ต้นก าเนิดมาจากเทือกเขา พระหมี  และเขา

พ่อตาหลวงแก้ว  ในเขตต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี   ใกล้แนวเขตจังหวัดระนองไหลผ่านบ้านกลาง  

บ้านนางย่อน  บ้านทุ่งนา  ต าบลคุระ  อ าเภอคุระบุรี  และไหลสู่ทะเลอันดามัน  คลองสายนี้เป็นแหล่ง

น้ าเพื่อการเกษตรที่ส าคัญ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

ส าหรับการท าการเกษตร จงึไม่มพีืน้ที่เป็นปุาไม้ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลคุระบุรี อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีชุมชนในเขตพืน้ที่ทั้งหมด 3 ชุมชน  

คือ ชุมชนแม่นางขาว ชุมชนนางย่อน และชุมชนทุ่งมะเดื่อ และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของต าบลคุระและ

ต าบลแมน่างขาว 

 

2.2 การเลือกตั้ง 

เทศบาลต าบลคุระบุรี แบ่งเขตการเลอืกตั้งออกเป็น 2 เขต ดังนีค้ือ ท้องที่ในเขต 
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เทศบาล โดยเริ่มจากหลักเขตที่ ๑ บริเวณริมถนน เพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข ๔) ที่ กม. ๗๒๖ 

ขึน้ไปทาง ทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๒ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๓ บริเวณคลอง

นางย่อนไปตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขต ที่ ๔ บริเวณริมคลองบางหลู ไปตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลัก

เขตที่ ๕ บริเวณริมคลองคุระไปตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๖ บริเวณ ริมคลองบางปด ไปตามแนว

คลองบางปด ถึงถนนเพชรเกษม (ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๔) ไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวง

แผ่นดิน หมายเลข ๔) ถึงสะพานข้ามคลองนางย่อน ลงมาทางทิศใต้ตามแนว คลองนางย่อน แนวเขต

เทศบาลไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๑ และ

ท้องที่ในเขตเทศบาล โดยเริ่มจากหลักเขตที่ ๗ บริเวณริมคลอง บางปดทางทิศตะวันตก ไปตามแนวเขต

เทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๘ ไปตามแนวเขตเทศบาล ถึงหลักเขตที่ ๙ บริเวณริมคลองบางหล  ู ไปตามแนวเขต

เทศบาล ถึงคลองนางย่อน ไปทางทิศเหนือตามแนว คลองนางย่อน ถึงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๔)ที่สะพานข้ามคลองนางย่อน ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๔) ถึงสะพานขา้มคลองบางปด ลงมาทางทิศใต้ ตามแนวคลองบางปด ถึงหลักเขตที่ ๗ 

3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

        ประชากร 

 ประชากรทั้งสิน้  3,485  คน  แยกเป็น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2559) 

 

หมูท่ี ่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 

2 

3 

ชุมชนนางย่อน 

ชุมชนแมน่างขาว 

ชุมชนทุ่งมะเดื่อ 

536 

575 

626 

458 

588 

702 

994 

1,163 

1,328 

รวมทั้งสิน้ 1,737 1,748 3,485 
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ข้อมูลประชากรแยกตามช่วงอายุ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 

 

 

แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน/จ านวนผู้มีสทิธิเ์ลือกต้ังของเทศบาลต าบลครุะบุรี 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย

(คน) 

หญงิ

(คน) 
รวม(คน) จ านวนครัวเรือน จ านวนผู้มสีทิธิเลือกต้ัง 

1 ม.1 ต.คุระ 369 337 706 808 706 

8 ม.8 ต.คุระ 470 543 1,013 612 1,013 

2,3,4 ต.แม่นางขาว 412 447 859 632 859 

รวม 1,251 1,327 2,578 2,052 2,578 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

ใน

ทะเบียน

บ้าน 

ช่วงอายุ/ป ี
รวม 

น้อยกว่า 1 ป ี 1-10 ป ี 11-20 ป ี 21-30 ป ี 31-40 ป ี 41-50 ป ี 51-60 ป ี 60 ปีขึ้นไป 

ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ  

1 

ม.1 ต.คุระ 

(ชุมชนนาง

ย่อน) 

4 6 60 38 69 47 69 58 93 69 76 75 58 57 47 60 886 

2 

ม.2,3,4 ต.

แม่นางขาว

(ชุมชนแม่

นางขาว) 

10 9 74 68 99 87 62 69 83 94 110 101 64 81 70 77 1,158 

3 

ม.8 ต.คุระ 

(ชุมชนทุ่ง

มะเดื่อ) 

7 7 88 93 86 82 105 108 107 99 85 106 69 115 77 96 1,319 

รวมทั้งหมด 21 22 222 199 254 216 236 235 283 262 271 282 191 253 194 233 3,363 
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แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน เปรียบเทียบปทีี่ผ่านมา 

((ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย(คน) หญงิ(คน) จ านวนครัวเรือน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

1 ชุมชนนางย่อน 491 478 421 413 804 808 

8 ชุมชนทุ่งมะเดื่อ 624 626 696 702 612 612 

2,3,4 ชุมชนแมน่างขาว 560 575 572 588 627 632 

รวม 1,675 1,679 1,689 1,703 2,043 2,052 

 

4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

            เทศบาลได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งได้รับการถ่ายโอนจาก

กรมการศกึษา เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางแห่งการปลูกฝังจิตส านึก เพื่อสืบทอดประเพณีของ

ชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความรว่มมอืจากประชาชนในการด าเนินการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปัจจุบันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์เด็กเล็ก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ประชาชน ผู้บริหาร

ท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการวัด  โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อยากให้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอนุบาล

ของเอกชนได้ เด็กเองก็ต้องได้รับความรู้ มีพัฒนาการที่ดี และมีความเป็นระเบียบวินัย 

           โดยในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรีมศีูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑแ์ละโรงเรยีนรวม ๕ แหง่   

 ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑว์ัดสามัคคีธรรม        

 ๒. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน      

 ๓. โรงเรียนคุระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 ๔. โรงเรียนบ้านคุระ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 ๕. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา 

นอกจากนีย้ังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรยีน (กศน.) จ านวน ๑ แห่ง  
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 4.2 สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรม 

        วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ส าคัญที่เทศบาลต าบลคุระบุรี    ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็น 

คุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีตัก

บาตรวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันส าคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ หรือประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น และประเพณีที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

ประเพณีถือศีลกินผัก ที่มีประวัติมายาวนาน  แต่ในเขตเทศบาลเพิ่งจะมีศาลเจ้าเกิดขึ้นจ านวน ๑ แห่ง งาน

ประเพณีกินผัก ตรงกับวันขึ้น ๑ - ๙ ค่ า เดือน ๙ ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี 

งานเทศกาลกินผักเป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี  ยึดถือปฏิบัติมา

ช้านานและเพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ช าระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล ๙ วัน ๙ 

คืนนี้ จะมีพธิีกรรมตา่งๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห ์พิธีส่งพระ เป็นต้น  

- ผูน้ับถือศาสนาพุทธ  รอ้ยละ  ๙๕  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล   

                 มีวัด จ านวน   ๑  แห่ง 

  - ผูน้ับถือศาสนาอสิลาม  ร้อยละ ๓  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  

              อื่น ๆ รอ้ยละ ๒ 

4.3 สาธารณสุข 

          มีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ ๓5 เตียง 

บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสถานพยาบาล ประกอบด้วย 

 - แพทย์จ านวน      4     คน    - พยาบาล      40      คน  

 - ทันตแพทย์         5     คน   - เภสัชกร       5         คน  

         4.4 อาชญากรรม 

               ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 รถดับเพลิง    1    คัน 

 รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว   1    คัน 

 รถยนต์บรรทุกน้ า   3     คัน 

 รถยนต์กระบะปิคอัพ 2 ตอน   2     คัน 

 รถขยะแบบอัดท้าย    2     คัน 

 รถขยะเทท้าย     1     คัน 

 รถจักรยานยนต์     2     คัน 

 รถยนต์กระบะปิคอัพตอนครึ่ง   1     คัน 

 รถตักหนา้ขุดหลัง    1     คัน 

 เครื่องพน่หมอกควัน    4    เครื่อง 
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 รถดูดสิ่งปฏิกูล     1     คัน 

 เครื่องตัดหญ้า     8     เครื่อง 

 รถยนต์กระบะตอนเดียวหลังคาไฟเบอร์กลาส 1     คัน 

 รถยนต์กระบะ 4 ประตู แบบมีแคป  1     คัน 

 สถานีต ารวจ / ปูอมต ารวจ  1    แห่ง 

 สถานีดับเพลิง    -    แห่ง 

          4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 เบีย้ยังชีพ/เบี้ยผูสู้งอายุ   จ านวน  392  ราย 

 เบีย้ผู้ปุวยเอดส์    จ านวน     7      ราย 

 เบีย้ผู้พกิาร    จ านวน     62  ราย 

5. ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี นอกจาก มีทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๔  

ตอนระนอง- ตะกั่วปุา ซึ่งเป็นสายประสานและสายหลัก (ลาดยาง) มีระยะทาง ๖ กิโลเมตร เป็นถนน  ๔  

เลน   ประมาณ  ๒  กิโลเมตร   ยังมีถนนสายในเขตเทศบาลเชื่อม ต าบล  หมู่บ้าน ซึ่งมีถนน ค.ส.ล. และ

ลาดยาง ทั้งในความรับผิดชอบของเทศบาล และหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ส าคัญ ดังนี ้ 

- ถนนสายเทศบาล ๑ (ซอยแสงทอง) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๐เมตร 

ไปเชื่อมต่อกับถนนเข้าบ้านแสงทอง เขื่อนพระอร่าม (องค์การฯ) ใช้สัญจรและขนส่งพืชผล และวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด  

- ถนนสายเทศบาล ๒ (ซอยท่าเรือ) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผวิจราจกว้าง 

๔ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตรไปถึงท่าเทียบเรือคลองนางย่อน 

- ถนนสายเทศบาล ๓ (ซอยนางย่อน) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ผิวจราจร ๗ เมตร 

ยาว ๖๙๐ เมตร ไปเชื่อมตอ่กับถนนทางหลวงท้องถิ่น (กรมโยธาธิการ) เป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านและการขนส่ง

พืชผล วัตถุดิบทางเกษตรเข้าสู่ตลาด 

 - ถนนสายเทศบาล  ๔ (ซอยทุ่งรัก) เป็นถนน ค.ส.ล.  กว้าง ๘  เมตร ยาว  ๔๙๖ เมตร ไปเชื่อมต่อ

กับถนนเข้าบ้านทุ่งรัก  เป็นถนนใช้สัญจรไปมาและใช้ขนสง่พชืผล และวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 

- ถนนสายเทศบาล ๕ (ซอยโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ 

เมตร ยาว ๘๘๔ เมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลไปยังสถานีไฟฟูา เชื่อมซอยเทศบาล ๓ (ซอย    นางย่อน) ใช้

สัญจรไปมาในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี  

 - ถนนสายเทศบาล ๖ (ซอยศาลาประชาอุทิศ) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 

๒๘๖ เมตร ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล  
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- ถนนสายเทศบาล ๗ (ซอยทางด่าน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร 

ไปเชื่อมตอ่ถนนไปบ้านทับช้าง ใช้สัญจรในเขตเทศบาล และเข้าสู่บ้านทางด่าน และบ้านทับช้าง ขนส่งพืชผล

วัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 

- ถนนสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๔

เมตร ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) ใช้สัญจรภายในเขตเทศบาล  

          - ถนนสายเทศบาล ๙ (ซอยบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕  เมตร  ยาว  ๔๓๑ เมตร 

ไปเชื่อมตอ่กับสายบ่อหิน  ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร  

- ถนนสายเทศบาล ๑๐ (ซอยนายทุย) เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๑ เมตร 

ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล 

- ถนนสายเทศบาล ๓/๑ (ตลาดสดเทศบาล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔, ๑๐ เมตร ยาว 

๔๖๗  เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๔/๑ (ซอยโรงขนมจีน)  เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๔/๒ (ซอยนางนวล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผวิจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๔/๓ (ซอยโรงเลื่อย) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๔/๔ (ซอยบ่อนไก่ ๑) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล (ซอยบ่อนไก่ ๒) เป็นถนน ค.ส.ล. ผวิจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๗/๑ (ซอยหลังวัด) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๗/๒ (ซอยหลังโรงเรียน ค.ช.พ.) เป็นถนน ค.ส.ล. ผวิจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว 

๑๒๐ เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๘/๑ (ซอยรื่นภิรมย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๓ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๘/๒ (ซอยอุดมทรัพย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๖๗๕ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๘/๓ (ซอยนายชวน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 

เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๘/๔ (ซอยโรงเรยีนบ้านคุระเดิม) เป็นถนน ค.ส.ล. และหินกะสะผิวจราจรกว้าง 

๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 

- ถนนสายเทศบาล ๙/๑ (ซอยแยกบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๑๘๐ เมตร 
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5.2 การไฟฟ้า    

 การไฟฟูาอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอคุระบุรี รับกระแสไฟฟูาเชื่อมโยง

จากสถานีอ าเภอตะกั่วปุา   โดยจ่ายกระแสไฟฟูาทั่วทุกพื้นที่ของชุมชนเทศบาลต าบลคุระบุรี มีไฟฟูา

สาธารณะเข้าถึงทุกพืน้ที่ ในเขตเทศบาล ประมาณ  2,025  ครัวเรือน 

5.3 การประปา  

          การประปา เทศบาลต าบลคุระบุรีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง โดยใช้แหล่งน้ าดิบธรรมชาติ 

(คลองนางย่อน)  ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่อน้ ามาจากเขื่อนชลประทานอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้สามารถ

ให้บริการน้ าแก่ประชาชนได้  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง         

การด าเนินงานของกองการประปา มีดังน้ี  

 เทศบาลต าบลคุระบุรี  ได้จ าหน่ายน้ าให้ผู้ใช้น้ าตามเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการใช้ประปา 

พ.ศ.2555 ของเทศบาลต าบลคุระบุรี โดยมีอัตราค่าน้ าประปา ดังนี้ ช่วงการใช้น้ า (ลบ.ม./เดือน) อัตราดังนี ้

ช่วงการใช้น้ า (ลบ.ม./เดือน) อัตราหน่วยละ 7 บาท ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ าประปาที่เทศบาลต าบลคุระบุรี

ด าเนนิการเองรวม 1,161 ราย (ข้อมูล ณ 30 พฤศจกิายน 2559) 

5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม   

          - โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์อ าเภอ อยู่ใกล้โรงพยาบาล มีหมายเลขเพียงพอต่อจ านวนประชากร

ผูใ้ช้บริการ โทรศัพท์สาธารณะภายในชุมชนยังไม่เพียงพอ ระบบมอืถือใช้ได้ทุกระบบ 

        5.5  ไปรษณีย์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

- ไปรษณีย์โทรเลข มทีี่ท าการไปรษณีย์อยู่ใจกลางชุมชน (อาคารเช่า) บริการภายใน 

ชุมชนอย่างทั่วถึง พรอ้มบริการนอกเขตชุมชนด้วย  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 

 การใชท้ี่ดนิส่วนใหญ่เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม รองลงมาก็เป็นที่ดินประเภทถนน 

ที่ดนิประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แต่ละประเภทดังนี้ คือ  

          -  ที่อยู่อาศัย  ประมาณ  ๑๒๐.๙๘   ไร่     (๓.๓๑%)  

 -   พาณิชยกรรม  ประมาณ  ๗๐.๐๐   ไร่   (๑.๙๑%) 

 -   อุตสาหกรรม ประมาณ    ๑๗.๒๓   ไร่    (๐.๔๗%) 

 -   ชนบทและเกษตรกรรม  ประมาณ  ๒,๘๐๓.๖๙  ไร่    (๗๖.๖๙%)   

 -   สถาบันการศกึษา   ประมาณ ๓๑.๙๐  ไร่    (๐.๘๗%) 

          -  สถาบันศาสนา   ประมาณ  ๓๑.๙๐  ไร่    (๐.๘๗%) 

          -  สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค  ประมาณ ๒๓๗.๔๒  ไร่   (๖.๔๙%) 
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          -  ถนน     ประมาณ  ๓๐๐.๐๐   ไร่    (๘.๒๑%) 

          -  คลอง     ประมาณ  ๔๒.๖๗  ไร่   (๑.๑๖%) 

          - การเพาะปลูก เป็นเกษตรกรรมหลักใช้พื้นที่รอบ ๆ ชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน, 

มังคุด, ลองกอง) การท าสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์    และนอกจากนี้

เกษตรกรยังนิยมปลูกแตงโมกันอย่างแพร่หลาย สามารถท าเงินรายได้ปีละจ านวนมาก  

 6.2 การประมง       

           - การประมง การเลีย้งปลาน้ าจดืเป็นสัตว์น้ า เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไม่เชิงพาณชิย์ 

 6.3 การปศุสัตว์ 

           - ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อน ามาเป็นอาหารหรืออาชีพเสริมมากกว่าเลี้ยงเป็น

อาชีพหลัก เชน่ การเลีย้งเป็ด เลีย้งไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น 

 6.4 การบรกิาร 

ในเขตพืน้ที่มีกิจการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ดังนี ้ 

    -  มีสถานบริการจ าหนา่ยน้ ามัน ๑  ปั๊ม เปิดบริการเวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐  น.  

    -  มีธนาคารบริการใช้สนิเชื่อ ฝาก ถอน กู้ยืมรวม ๓ แหง่ คือธนาคารกรุงไทย ธนาคาร 

                ออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

    -  มีสถานีบริการรถร่วม บขส. จ านวน ๑ แห่ง อยู่ในศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาล 

                ต าบลคุระบุรี   

    - มีสถานบริการเริงรมย์ประเภทร้านอาหาร คาเฟุ และคาราโอเกะ  5  แห่ง 

    - มีโรงแรม ที่พัก รีสอรท์ ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวรวม  ๑6  แหง่  

 6.5 การท่องเที่ยว 

ในเขตพื้นที่ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  และโบราณสถานใดๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา

เฉพาะในช่วงวันหยุด หรือช่วงเทศกาล ซึ่งจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน เกาะระ 

เกาะพระทอง มาพักรอรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจ านวนมาก 

 6.6 การอุตสาหกรรม  

 การประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากโรงน้ าแข็ง ก็เป็นอุตสาหกรรมย่อย ๆ ประเภท ซ่อม 

(เครื่องยนต,์ รถยนต์, จักรยานยนต์, เครื่องไฟฟูา  (ฯลฯ) 
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6.7 การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ     

  การพาณิชย์ส่วนใหญ่ อยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๖ กิโลเมตร สว่นใหญ่เป็นร้านขาย

ของช า รองลงไปเป็นการขายอาหารและเครื่องดื่ม อาจแยกได้ดังนี ้ 

- ร้านค้าเครื่องช า     80  ร้าน 

- ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม    55  ร้าน  

             (โดยมีร้านอาหารที่จดทะเบียนจ านวน)   30     ร้าน 

- ร้านจ าหน่ายโทรศัพท์มอืถือ    7  ร้าน 

- ร้านเสือ้ผ้า      ๑9  ร้าน 

- ร้านเสริมสวย     25  ร้าน 

- ร้านอุปกรณ์ไฟฟูา-วิทยุ      13  ร้าน 

- ร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์   6  ร้าน 

- ร้านจ าหน่ายสังฆภัณฑแ์ละโลงศพ  3  ร้าน 

- ร้านขายข้าวและผลิตภัณฑท์ี่ได้จากโรงสขี้าว 2  ร้าน 

- ร้านสินค้าอื่น ๆ             125   ร้าน 

 นอกจากนี ้มตีลาดนัดเอกชน 2  แห่ง  เป็นแหล่งชื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และของใช้ราคา

ถูก จัดขึน้ทุกจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์และวันเสาร์ ปัจจุบันเทศบาลได้ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลและตลาด

กลางสินค้าพื้นเมืองแล้วเสร็จ   และเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของประชาชนท าให้

เทศบาลต าบลคุระบุรี  ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลคุ

ระบุรี ซึ่งเริ่มด าเนินการได้ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้

ศูนย์การบริการนักท่องเที่ยวต้องปิดลง ทางเทศบาลตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วยการท า

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นร้านค้า OTOP ประจ าชุมชนนางย่อน ให้ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน รวมถึง

ประชาชนทั่วไปน าสินค้าไปวางจ าหนา่ยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรอืนและชุมชนต่อไป 

 6.8 แรงงาน 

 แรงงานในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลคุระบุรี แบ่งเป็น แรงงานภาคการเกษตร แรงงานภาคเอกชนและ

แรงงานภาครัฐ รวมทั้งแรงงานต่างดา้ว เชน่ พม่า ลาว กัมพูชา ด้วย 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรอืชุมชน 

มีชุมชนในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี  จ านวน  ๓   ชุมชน  ประกอบด้วย 

 ๑. ชุมชนนางย่อน  จ านวนครัวเรือนที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  ๒๐๐  ไร่ 

จ านวน 808  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 891  คน  แยกเป็นชาย  478  คน  หญิง  413  คน 
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 ๒. ชุมชนทุ่งมะเดื่อ จ านวนครัวเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 

๕๐๐ ไร่  612  ครัวเรือน จ านวนประชากร 1,328 คน ชาย ๖26 คน หญิง 702 คน 

 ๓. ชุมชนแม่นางขาว จ านวนครัวเรือน ๖32  ครัวเรือนจ านวนประชากร ๑,163 คน แยก 

เป็นชาย 575  คน หญิง ๕72 คน (ไม่มีที่ราชพัสดุ)  

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

เกษตรกรรมหลักของชาวชุมชนในเขตเทศบาล จะเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ เช่น 

 ยางพารา ปาลม์น้ ามัน มังคุด ทุเรียน เงาะ ฯลฯ และนอกจากนีย้ังมีการปลูกพืชผักตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อจ าหน่ายเพื่อสรา้งรายได้ให้กับครอบครัว

อีกทางหนึ่งด้วย 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

    แหลง่น้ าที่ใชส้ าหรับการท าการเกษตรในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

คือ คลองนางย่อนและคลองบางหลู รวมทั้งมีน้ าประปาที่เทศบาลได้ด าเนินการ เพื่อให้เพียงพอต่อการท า

การเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชน 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรอืน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหลง่น้ าที่ใชส้ าหรับการท าการเกษตรในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรี เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

คือ คลองนางย่อนและคลองบางหลู รวมทั้งมีน้ าประปาที่เทศบาลได้ด าเนินการ เพื่อให้เพียงพอต่อการท า

การเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนและนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ าที่บางครัวเรือนขุดสร้างขึ้นเพื่อใช้

บริโภคในครัวเรอืน 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 

ผูน้ับถือศาสนาพุทธ  รอ้ยละ  ๙๕  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล   

                 มีวัด จ านวน   ๑  แห่ง 

  - ผูน้ับถือศาสนาอสิลาม  ร้อยละ ๓  ของจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล  

              อื่น ๆ รอ้ยละ ๒ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

   - ประเพณีชักพระ 

   - ประเพณีงานวันสารทเดือนสิบ 

   - ประเพณีลอยกระทง 
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   - ประเพณีสงกรานต์ 

   - งานประจ าปีของดอี าเภอคุระบุรี(งานแตงโม) 

   - ประเพณีถือศลีกินเจ 

   - ประเพณีเข้าพรรษา 

  8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 

         8.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 3 ชุมชน จะมีภูมปิัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป สามารถแยกเป็น

ชุมชนได้ดังนี ้ 

1. ชุมชนทุ่งมะเดื่อ  

1.1 การผูกข้อมือเด็ก(แมส่ื่อ)  

1.2 การให้ความรูด้้านการเกษตร 

1.3 การผลติไม้กวาดดอกหญ้า 

1.4 การนวดคลายเส้น 

1.5 การท าขนมไทยโบราณ 

1.6 การคัดท้องก่อนคลอด 

1.7 การพ่นรักษาโรคเริม 

1.8 การเย็บหญ้าคา 

2. ชุมชนแม่นางขาว 

      1.1 การท าเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ 

      1.2 การนวดแผนไทย 

      1.3 การท าผลติภัณฑข์องที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ เชน่ ดอกพลับพลึงธาร ดอกไม้จากหลอดดูด 

                พลาสติก 

      1.4 การเย็บจาก 

3. ชุมชนนางย่อน 

      1.1 การนวดคลายเส้น 

      1.2 หมอต าแย 

      1.3 การผลิตไม้กวาดจากก้านมะพร้าว 

      1.4 การท าผลติภัณฑห์มวกจากไม้ไผ่ 

 8.3.2 ภาษาถิ่น 

      ประชาชนชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล จะพูดภาษาพืน้เมือง (ภาษาใต้) และภาษากลาง 
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8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ชุมชนในเขตเทศบาลจะรวมตัวกันผลิตสนิค้าเพื่อน ามาจ าหน่าย เชน่ ดอกพลับพลึงธาร ดอกไม้

จากหลอดดูดน้ าพลาสติก ขนมกะหรี่ปั้บ ขนมปั้นสิบ ขนมเค้กกล้วยหอม เป็นต้น 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ า 

           น้ าที่ใชใ้นการอุปโภค บริโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ าที่ได้จากแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการ

ของระบบประปาของเทศบาลจึงจะสามารถน ามาใช้ได้ซึ่งในชว่งหน้าแล้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ

อุปโภค บริโภค ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเนื่องจาก

ขาดแคลนน้ า ท าให้เทศบาลต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดว้ยการหาแหล่งน้ าดิบเพื่อมาผลิตน้ าประปาเพิ่ม 

 เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนและลดปัญหาการขาดแคลนน้ าในชุมชนลงได้ 

 9.2 ป่าไม้  

  ในเขตเทศบาลจะเป็นพืน้ที่ในเขตชุมชนเมืองจึงไม่มีพื้นที่ของเขตปุาไม้ 

 9.3 ภูเขา 

       พืน้ที่ภูเขาในอ าเภอคุระบุรีไม่มีเนื่องจากเป็นพืน้ที่ในเขตเมือง 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลคุระบุรีมทีรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

และท าการเกษตร แต่พื้นที่ท าการเกษตร เช่น สวนยาง สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ 

นอกพืน้ที่ของเขตเทศบาล 

10.อื่นๆ(ถ้ามีระบุด้วย) 

 10.1 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถ่ิน ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลต าบลคุระบุรี อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้านการเมืองการ

บริหาร ของเทศบาลต าบลคุระบุรี  รวมทั้งอัตราก าลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี ้  

เทศบาลต าบลคุระบุรี  ประกอบด้วย  

(๑) สภาเทศบาล ท าหนา้ที่นติิบัญญัติ และควบคุมฝาุยบริหารประกอบด้วย 

สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๒ คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และ

รองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูว้่าราชการจังหวัดแตง่ตัง้จากสมาชิกสภาเทศบาลตามมตขิองสภาเทศบาล 

        (๒) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน เลขานุการจ านวน 

๑ คน และยังมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอกี ๑ คนซึ่งมาจากการแตง่ตัง้จากนายกเทศมนตรี  

 ทั้งนี้มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจาก

นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

 สามารถแบ่งแยกประเภทอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่

จะต้องปฏิบัติและอ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 

๑3 พ.ศ.2552  ไว้ดังนี ้

๑. หน้าที่ที่จะต้องท าในเขตเทศบาล 

 ๑.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

 ๑.๒ ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

 ๑.๓ รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและที่เป็นสาธารณะรวมทั้งการก าจัดขยะ   

                 มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 

 ๑.๔ ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

 ๑.๕ ให้มีเครื่องใชใ้นการดับเพลิง 

 ๑.๖ ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 

 ๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 

 ๑.๘ บ ารุงศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 ๑.๙ หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเ้ป็นหนา้ที่ของเทศบาล 

๒. หน้าที่ที่อาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 

 ๒.๑ ให้มนี้ าสะอาดหรอืการประปา 

 ๒.๒ ให้มโีรงฆ่าสัตว์ 

 ๒.๓ ให้มีตลาดหรอืท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

 ๒.๔ ให้มีสุสานและฌาปนกิจ 

 ๒.๕ บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

 ๒.๖ ให้มกีารบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

 ๒.๗ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 

 ๒.๘ ให้มแีละบ ารุงทางระบายน้ า 

 ๒.๙ เทศพาณิชย์ 
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ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลคุระบุรี       

 การบริหารงานของเทศบาลต าบลคุระบุรี  ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นกองและงาน โดยมี

หัวหนา้ส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชาของส านัก/กองนั้นๆ 

และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นงาน ในงาน  จะมีหัวหน้างานซึ่งการบังคับบัญชาและการบริหารงานทั้ง

หนว่ยงานขึ้นตรงตอ่ปลัดเทศบาล โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาลต าบลคุ

ระบุรี  มีดังนี ้
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อ านาจหน้าที่  : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล

โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของสว่นราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

 

ระดับกลาง 
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อ านาจหน้าที่  : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา 

งานเกี่ยวกับเงินเดอืน คา่จา้ง ค่าตอบแทน เงนิบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท า

บัญชทีุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล

และ  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
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อ านาจหน้าที่  : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ

และเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ

ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บ

รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
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อ านาจหน้าที่  : ให้มหีนา้ที่รับผดิชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การปูองกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ 

เกี่ยวกับการให้บริการดา้นสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ 
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อ านาจหน้าที่  : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ าย

ทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศลิปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศกึษานอกโรงเรยีน  
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อ านาจหน้าที่  : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตจ าหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้ า งานการเงินและบัญชี และอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการด้านประปาของ

เทศบาล 
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ด้านการคลังงบประมาณ  

สถิตริายรับจรงิ-จา่ยจริง เทศบาลต าบลคุระบุรี ย้อนหลัง  ๕  ป ี(พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕9) 

     พ.ศ. 

รายการ 
2555 ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

รับจริง 36,611,418.54 42,258,192.68 41,541,375.73 44,026,219.20 44,723,643.58 

จ่ายจริง 31,564,423.90 35,317,663.25 33,142,470.27 32,603,558.14 44,428,689.40 

 

(ท่ีมา :  กองคลัง เทศบาลต าบลคุระบุรี, กันยายน 2559) 

 

ด้านการคลังงบประมาณ (กองการประปา) 

สถิติรายรับจริง-จ่ายจริง กองการประปา เทศบาลต าบลคุระบุรี ย้อนหลัง  ๕  ปี        (พ.ศ. 

๒๕๕5-๒๕๕9) 

พ.ศ.    

  

รายการ 

๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

รับจริง 1,887,847.12 2,380,498.98 1,726,206.30 1,906,165.41 2,308,752.06 

จ่ายจริง 1,156,154.00 1,827,117.31 2,309,742.36 1,851,520 2,081,791.05 

 

(ท่ีมา :  กองประปา เทศบาลต าบลคุระบุรี, กันยายน 2559) 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

     ปีงบประมาณ 2557 

   งบประมาณที่ตัง้ไว้    32,970,000.00 บาท 

  เบิกจ่ายงบประมาณ    33,142,470.27 บาท 

 ปีงบประมาณ 2558 

   งบประมาณที่ตัง้ไว้    35,400,000.00 บาท 

  เบิกจ่ายงบประมาณ    32,603,558.14 บาท 

 ปีงบประมาณ 2559 

   งบประมาณที่ตัง้ไว้    37,000,000.00 บาท 

  เบิกจ่ายงบประมาณ    44,428,689.40 บาท 

 ปีงบประมาณ 2560 

   งบประมาณที่ตัง้ไว้ (ประมาณการ)  42,710,000   บาท 

   เบิกจ่ายงบประมาณ   (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 

ปีงบประมาณ จ านวนโครงการที่บรรจุในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

พ.ศ.2557 145 55 

พ.ศ.2558 181 51 

พ.ศ.2559 145 60 

พ.ศ.2560 189 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพความพึงพอใจต่อ 

        ผลการด าเนินงานในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

        เทศบาลต าบลคุระบุรีได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ที่ก าหนดไว้ใน 

แผนพัฒนาของแต่ละปี เทศบาลต าบลคุระบุรีไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ เนื่องจาก

ข้อจ ากัดของสถานะทางการคลัง และบางโครงการเป็นโครงการที่เกินศักยภาพเทศบาลไม่สามารถ

ด าเนินการเองได้ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ

สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับผลส ารวจการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลคุระบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 ส่วนใหญ่ประชาชนจะตอบแบบสอบถาม

อยู่ในระดับความ พอใจ ต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรอืผลที่ส าคัญ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลคุระบุรีได้รับบริการสาธารณะที่มปีระสิทธิภาพตามสมควรแก่ 

สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลคุระบุรี เช่น โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในเขตชุมชนเทศบาลทั้ง 3 

ชุมชน การขุดลอกคูระบายน้ าเพื่อปูองกันน้ าท่วมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์ในคู

ระบายน้ า การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพื่อเพิ่มแสงสว่างตามจุดซอยจุดเสี่ยงต่างๆในเขต

เทศบาล การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภคบริโภคด้วยการหาแหล่งน้ าดิบเพื่อผลิตน้ าประปาให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งปรับปรุงระบบประปาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง การ

ปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณโดยรอบในเขตเทศบาลเพื่อสรา้งความสวยงามให้กับบ้านเมืองและชุมชน 

         2.2 ผลกระทบ 

         ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการด้านสาธารณะของ

เทศบาลต าบลคุระบุรี เนื่องจากมีการพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณพื้นที่ที่ประสบปัญหาเร่งด่วน 

เพื่อความสะดวกของประชาชน ส่วนปัญหาในพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบางจุดอยู่ในระหว่าง

การด าเนินการ 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

    ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

     3.1 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนชุมชนและ 

           แผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

           3.1.1 ปัญหาที่มักจะประสบอยู่เป็นประจ าทุกปีในการจัดท าโครงการประชาคมเพื่อจัดท าแผน

ชุมชนและแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคุระบุรี คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการน าเสนอปัญหาของชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและตรงจุด ซี่งมองว่าประชาชนไม่

ค่อยใหค้วามส าคัญในจุดนี้ ท าให้ปัญหาในบางพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข 
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        3.1.2  การน าเสนอโครงการที่มากจนเกินไป ซึ่งบางโครงการทางเทศบาลก็ไม่สามารถแก้ ไข

ปัญหาได้ ต้องมีการประสานแผนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ท าให้โครงการใน

แผนพัฒนามีเป็นจ านวนมาก แต่โครงการที่ได้รับการด าเนินการจริงมีเพียงไม่กี่โครงการเท่านั้น ซึ่งถือ

เทศบาลต าบลคุระบุรีมกีารน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงสมควรมอบหมายให้ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผน

ให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ คือไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่า

งบประมาณของสถานะทางการคลังของเทศบาล 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

         สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน

ต้องการ มีแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน

อย่างประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศนด์ังนี้   “ประเทศมคีวามมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะ 20 ปี 

ต่อจากนี้ ดังนี้คอื  

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   ซึ่งจะเสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันชาติอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง 

  เป็นประมุข ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง  

 ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่ 

สงบในภาคใต้ การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ เสริมสร้างศักยภาพ

ปูองกันประเทศและกองทัพรวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 

อาหาร และน้ า 

2.ยุทธศาสตร์การสร้างความ  เพื่อน าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วรักษาเสถียรภาพทาง 

   สามารถในการแข่งขัน   สร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการคา้และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 

น าประเทศเศรษฐกิจไปสู่ชาติการค้า พัฒนาผู้ประกอบการและ

เศรษฐกิจ ชุมชนพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานเพื่ อขีด

ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพสินค้า 

OTOP ให้ไทยก้าวไกลสู่สากล พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

การเกษตร เน้นการพัฒนาโครงสร้าง ICT  พัฒนาบุคลากรให้มีความ

เช่ียวชาญระดับสากล การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมทั้งการบริหารจัดการ

ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี  

   เสริมสร้างศักยภาพคน ความพรอ้มในทุกๆด้าน โดยพัฒนาตั้งแตเ่ป็นทารกอยู่ในครรภแ์ละ 

ต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
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มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจรยิธรรม รู้คุณค่าความเป็น

ไทยและมีครอบครัวที่สมบูรณ์มั่นคง 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส  เป็นการสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมใน 

   ความเสมอภาคและเท่าเทยีม       ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจสังคม สุขภาพ  

  กันทางสังคม       สิ่งแวดล้อมเรง่กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคง 

      ให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น 

                                                   ธรรม 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต    เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูและสรา้งความมั่นคงของ 

บนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รากฐานทางทรัพยากรธรรมชาติมีความมั่นคงทางด้านน้ า  

           พลังงาน พัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินเิวศใหเ้ป็นมติรกับ 

           สิ่งแวดล้อม การรับมือปรับตัวใหพ้ร้อมกับการ 

                                                         เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ เร่งพัฒนาสู่การเป็น 

                                                        สังคมสีเขียวรวมทั้งเน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับ 

                                                        ท้องถิ่นและการมสี่วนรว่มของประชาชน 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา  เพื่อปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของ 

   และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  หนว่ยงานภาครัฐ การวางระบบการบริหารงาน 

       ราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาการบริหารจัดการ 

       และบุคลากรรวมทั้งการตอ่ต้านการทุจริตและ 

       ประพฤติมิชอบ การพัฒนาระบบการบริหารประชาชน 

       ของภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข กฎหมายและ 

       ระเบียบที่ลา้สมัยใหเ้หมาะสมตามหลักธรรมมาภบิาล 

   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในช่วงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและ

บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัย

ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต 

ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา

ในช่วงของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ 

ดังนี้ คือ การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเป็นศูนย์กลางของการ
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พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ น าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศนร์ะยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  

(2) ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอ่หัว (GDP Per Capital) และรายได้ ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capital) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึน้เป็น 317,051 บาท (9,325 

ดอลลารส์รอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี  

(3) ผลติภาพการผลติเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่

ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

   2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูง 

          วยัอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 

 และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 (2) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

 (3) สถาบันทางสังคมมคีวามเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตอ่การพัฒนาคน  

  3.  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

(1) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น  

(2) บริการทางสังคมมคีุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใชป้ระโยชน์ 

    อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

          (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  

(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมอิากาศ  

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

     สิ่งแวดล้อม  

(5) มีการบริหารจัดการน้ าใหส้มดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

 5. การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสว่นรว่ม 
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  (2) ขจัดการทุจรติคอร์รัปช่ัน  

(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. ยุทธศาสตรก์ารสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

3. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรด์้านความมั่นคง 

6. ยุทธศาสตรด์้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ 

7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน และระบบโลจสิติกส์ 

8. ยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

10.ยุทธศาสตรด์้านการตา่งประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

      1.3.1 แผนพัฒนาภาค 

      ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม

และภูมิคุม้กันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด 

“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร ์พระราชทาน 

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล

เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)  

(พ.ศ.2561-2564) 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“การท่องเที่ยวที่มคีุณภาพระดับโลก  

บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน” 

ต าแหน่งจุดยืน “ทวิทัศน์ บรรยากาศทางทะเล และครัวโลก” 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า ๓๔ 

 

พันธกิจ(Mission) 

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหลง่ท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการการให้บริการการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและ

เชื่อมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 

3. เพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 

4. สร้างเศรษฐกิจให้สมดุล เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวติของเกษตรกร 

ชุมชน และท้องถิ่น 

5. การบูรณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่ความสมดุลของ

ระบบนิเวศนอ์ย่างยางยืน 

6. การพัฒนาศักยภาพบุคคลและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการ

ท่องเที่ยวและการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน 

เป้าประสงค์(Objectives) 

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเพิ่มขดีความสามารถการแขง่ขันด้านการท่องเที่ยวและเพิ่ม

มูลค่าภาคการเกษตร 

2. สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 

3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ 

1. การท่องเที่ยวที่มมีาตรฐานและคุณภาพระดับโลก 

2. การเพิ่มมูลค่าภาคการผลติเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ให้มมีาตรฐานความปลอดภัยและเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

3. การบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดยเน้นภูมิสังคม ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและความ

ต้องการของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ านวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์  

                      ดังนี้คอื 

1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวใหเ้พียงพออย่างเหมาะสม 
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2. พัฒนาระบบปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและ

สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามัน มีภูมิทัศน์

สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมี

ส่วนรว่มของทุกภาคส่วนในพืน้ที่ 

5. บริหารจัดการการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

6. พัฒนาเส้นทางเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศทั้งดา้นการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร 

7. พัฒนาและส่งเสริมผูป้ระกอบการด้านอาหารพืน้เมือง อาหารโบราณ และฮาลาลรองรับการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่

มีศักยภาพในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกากรเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มผลผลติและลด

ต้นทุนการผลิต 

2. พัฒนาการแปรรูปเพิ่มและสร้างมูลค่า 

3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกรโดยเฉพาะการเข้าถึง/รับรู้ข้อมูลทางการตลาด 

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร และผูป้ระกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหาร

ด้านการท่องเที่ยว  โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู ้ความสามารถ มีศักยภาพรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระดับสากลและระดับชุมชนให้มมีาตรฐานและ

มีจ านวนเพียงพอต่อความเติบโตในสาขาการท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการท่องเที่ยวให้มขีีดความสามารถในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวตามหลักธรรมาภิบาล 

4. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรับการท่องเที่ยวและการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การพัฒนาขีดความสามารถการบริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวใหก้ับชุมชนและ

สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคธุรกิจเอกชนกับชุมชนในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยว 
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13.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวติที่ดี” 

จุดเน้นการพัฒนา 

“พังงา เป็น WORLD CLASS DESTINATION” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 

3. สร้างความมั่นคงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4. พัฒนาคุณภาพการศกึษาสู่มาตรฐานสากล 

5. พัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

6. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์รวม(Objectives) 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 

4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชวีิตที่ดีและมีสังคมน่าอยู่ 

5. ประชาสังคม มคีวามมั่นคง ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร 

เป้าประสงค์ 

จังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงินเิวศ 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยว 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 7/ปี(จากฐานปีที่ผ่านมา) 

3. ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพังงา 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณูปโภคและบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐาน 
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2. พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขันและรองรับประชาคมอาเซียน และ

นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย 

3. พัฒนาสนิค้าบริการการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้มคีุณภาพ 

5. เสริมสรา้งคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนความหลากหลาย ปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต การบริโภค การค้า การบริหารจัดการด้าน

การเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 

1. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรกรที่เพิ่มและปลอดภัยได้มาตรฐาน 

2. เกษตรกรมีคุณภาพชีวติที่ดี อาชีพมั่นคง และรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

3. ทรัพยากรทางการเกษตรมีการน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพคุ้มค่า 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น(2.5%) 

2. อาหารและวัตถุดิบอาหารผ่านเกณฑด์้านปลอดภัยร้อยละ 80  

3. จ านวนเกษตรกรที่ก้าวไปสู่ผูจ้ัดการฟาร์มแบบมอือาชีพเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20/ปี 

4. จ านวนพืน้ที่ทางการเกษตรได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึน้ 

5. ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีน้ าเพียงพอ 

6. จ านวนพืน้ที่ทางการเกษตรได้รับการบริหารจัดการเพิ่มขึน้ 

7. ร้อยละของพื้นที่เกษตรที่มีน้ าเพียงพอ 

8. จ านวนดินที่ได้รับการบริหารจัดการ(ไร่) 

9. จ านวนองค์กรเกษตรที่มีสว่นรว่มในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร(องค์กร) 

กลยุทธ์ 

1. ผลติสินค้าเกษตรให้มคีวามปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการสง่ออก 

2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรอย่างเหมาะสม 

4. ส่งเสริมผลผลติทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม การบรรจุภัณฑก์ารเพิ่มมูลค่า

สินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพและสมดุล 

 เป้าประสงค์ 

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 ตัวชี้วัด 

1. จ านวนพืน้ที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปูองกันเพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 5/ปี(จากรากฐานปีที่ผ่านมา) 

2. ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรม หรอืถูกท าลายได้รับการฟื้นฟู 100 ไร่/ปี 

หรอื 40,000 กล้า/ปี (จากรากฐานปีที่ผ่านมา) 

3. จ านวนเครือข่าย/กลุ่ม/ชุมชน ที่มสี่วนรว่มในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5/ปี (จากรากฐานปีที่ผ่านมา) 

4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตส านึกมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

2. ก าหนดเขตการใชพ้ืน้ที่ประโยชนท์ี่ดนิและแหล่งน้ าให้เหมาะสม 

3. ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชวีิตที่ด ีสร้างสังคมมั่นคงน่าอยู่ 

 เป้าประสงค์ 

 ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

 ตัวชี้วัด 

1. รอ้ยละของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 

      2. ร้อยละของครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ยต่อคน /ปี ต่ ากว่า 30,000 บาท  

      (ลดลง 10 % ต่อปี) 

กลยุทธ์ 

1. เสริมสรา้งสุขภาพที่ดทีั้งกายและใจ 

2. เสริมสรา้งความมั่นคงในอาชีพ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมสังคมแห่งการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 เป้าประสงค์ 

 ประชาชนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน 

 ตัวชี้วัด 

 ร้อยละที่ลดลงของคดียาเสพติที่จับกุมตอ่ประชากร (ลดลงรอ้ยละ 30/ปี) 

 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมจติส านึกและกระบวนการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคง 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

3. ส่งเสริมการปกครองอันมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

4. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยและกิจกรรมทางสังคมเพื่อความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา  

          (พ.ศ.2561-2564) 

 วิสัยทัศน์ 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนเิวศชั้นน า แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน  

ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี” 

เป้าประสงค์รวม 

1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 

2. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้ 

3. คนมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตรฐาน มภีูมทิัศน์ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

3. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ปลอดภัย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมคีุณภาพ 

6. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ 

8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรทางดา้นการเกษตร 
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9. พัฒนาคุณภาพของประชาชนในจังหวัดพังงา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนเิวศและเชิงประวัติศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาเครอืข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยทุกองค์กรปกครองสว่น 

     ท้องถิ่นมีหน่วยงานและหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ชัดเจน 

1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างตอ่เนื่อง 

1.3 พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวใหส้ะดวก/ปลอดภัย 

1.4 สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 

1.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.6     เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 

1.7 สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน 

1.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหมใ่นการท าประชาสัมพันธ์ การท าการตลาด และการบริการ 

     การท่องเที่ยว 

1.9 เพิ่มการท าตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยใหม้าท าตลาดเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มคีุณภาพ 

2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตร และตลาดกลาง 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตร 

4. ส่งแสรมิการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต 

6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมปีระสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 

7. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

8. สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรและสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวติอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 

1. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศกึษาได้รับการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการด ารงชีวิต 
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5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. พัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งให้มคีวามสะดวก ปลอดภัย 

7. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย 

8. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

9. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

10.สง่เสริมประชาธิปไตยชุมชน(การเมอืงเรื่องชาวบ้าน) 

11.ส่งเสริมสนับสนุนใหค้วามรูก้ารเมอืงภาคพลเมอืงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

12. สง่เสริมการระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

13. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการปูองกันโรค ซึ่งมคีวามเสี่ยงต่อสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

 จังหวัดพังงาได้ก าหนดวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาจังหวัดพังงา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา  

“ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน 

สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวติที่ดี ” 

และได้ก าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิและการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

แนวทางการพัฒนา    1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

                                           2. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

                  3. พัฒนาชุมชน ผูป้ระกอบการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 

             การท่องเที่ยวให้มปีระสิทธิภาพ 

         4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพ 

    5. พัฒนาสนิค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้โดดเด่นและมี 

        มาตรฐาน 

6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยบูรณาการเชื่อมโยงทุกภาค 

   ส่วนให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา    1. ผลติสินคา้เกษตรให้มคีวามปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการ 

                                ส่งออก 

                            2. สง่เสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานโดยใช้ 
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            เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

       3. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร 

       4. ส่งเสริม ผลติผลทางการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

       5. พัฒนากลไกการกระจายสินค้าเกษตรสู่ตลาดอย่างเหมาะสม 

                               และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยการเชื่อมโยงตลาดทั้ง 

                               ภายในและภายนอกประเทศ 

                                         6.ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรูใ้นการจัดการผลิตที่มปีระสิทธิภาพและได้ 

                                            คุณภาพพัฒนากลุ่ม/สถาบันเกษตรกรใหม้ีความเข้มแข็งรองรับการ 

                                           ผลติสินคา้เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสรา้งจิตส านึก มีสว่นร่วมในการ 

                              บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

      2. ก าหนดเขตการใชพ้ืน้ที่ประโยชน์ที่ดินและแหลง่น้ าให้เหมาะสม 

      3. สง่เสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                              อย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็ง 

                             อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา   1. พัฒนาระบบการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับความ  

                    ต้องการของท้องถิ่นและปริมาณของพื้นที่ 

        2. สง่เสริมฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

       3. เสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมประชาชน 

       4. พัฒนาระบบสุขภาพใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

       5. ส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 

       6. พัฒนาศักยภาพ ผูน้ าชุมชนและกลุ่มองค์กร 

       7. พัฒนาระบบการบริการ โครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ 

                                การจัดการให้ได้มาตรฐาน 
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑    การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ 

                  แนวทางการพัฒนา  1.  พัฒนาเครอืข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มกีารรวมตัวที่ 

            เข้มแข็งโดยทุกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีหน่วยงาน 

            และหนา้ที่ความรับผดิชอบที่ชัดเจน 

      2. สง่เสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ 

                                                    ภาคเอกชนอย่างตอ่เนื่อง 

      3. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวใหส้ะดวก/ 

          ปลอดภัย 

      4. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 

      5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      6. เพิ่มประสทิธิภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 

   7.  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณ- 

                                  สมบัติของชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒    พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

  แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตร 

      2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 

      3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดา้นการเกษตรแก่ 

          เกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตร 

     4.สง่เสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓    พัฒนาคุณภาพชวีิตอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

  แนวทางการพัฒนา  1.  สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศกึษาได้รับ 

           การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

      2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน 

      3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

   4.  สง่เสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจรยิธรรมใน  

                                  การด ารงชีวติ 

      5.  สง่เสริมระบบการเรียนการสอนดว้ยระบบเทคโนโลยี 

           สารสนเทศ 

      6.  พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
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      7.  พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย 

      8. พัฒนาแหล่งน้ า 

วิสัยทัศน์อ าเภอคุระบุร ี 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน า   แหล่งอาหารคุณภาพ 

ทรัพยากรสมบูรณ์   สังคมเป็นสุข” 

  ยุทธศาสตร์  ๑     ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการบูรณาการ    

  แนวทางการพัฒนา    ๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ใหส้ะอาด สะดวก ปลอดภัย 

          เป็นธรรมชาติ                  

      ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ให้ประชาชนได้ 

          ท่องเที่ยวพักผอ่น 

      ๓. รณรงค ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่ 

           เป็นธรรมชาติในพืน้ที่ 

      ๔. พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้แก่ราษฎรใน 

          พืน้ที่(มัคคุเทศก์ สนิค้า ของที่ระลึก home stay การ 

          บริการ) 

      ๕. พัฒนาบุคลากรในพืน้ที่เพื่อรองรับและบริการ 

          นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพืน้ที่ใหเ้กิดความประทับใจเป็นเจ้า 

          บ้านที่ดี  

      ๖. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  

  ยุทธศาสตร์  ๒    ส่งเสรมิการเกษตรโดยหาที่ท ากินที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

      และจัดการแรงงานต่างด้าว               

  แนวทางการพัฒนา    ๑.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ประมง  ปศุสัตว์  

            ให้มคีุณภาพสูง                 

    ๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สนิค้าเกษตร  

      ๓. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อน าไปสู่เกษตรกรก้าวหน้า                   

      ๔. ส่งเสริมการตลาด สินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์          

  ยุทธศาสตร์   ๓    การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

  แนวทางการพัฒนา   1. สร้างจิตส านึกราษฎรในการมสี่วนรว่ม                  

2. รณรงค์ส่งเสริมให้มีจิตส านึกหวงแหน ดูแลรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่  
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3. ฟื้นฟูแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม                   

4. ใช้มาตรการปราบปรามผู้กระท าผดิ       

  ยุทธศาสตร์  ๔    พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง วัฒนธรรม 

      หลากหลาย 

  แนวทางการพัฒนา    ๑. สนับสนุนให้มกีารเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพในพื้นที่ 

          และยกระดับทางการศึกษา ให้มมีาตรฐานสูงขึ้น 

      ๒. เร่งรัด การปูองกัน ระดมกวาดล้าง ปราบปราม ยาเสพติด  

          ผูม้ีอทิธิพล และอบายมุข  

      ๓. ส่งเสริมฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง 

          ยั่งยืน            

      ๔. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางภาครัฐในการให้บริการ 

           ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรมเสมอภาค  

5. ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้สูงขึ้น 

1.3.5 อื่นๆ 

1.3.5.1 THAILAND 4.0 

  “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการใชน้วัตกรรม

และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา  โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก  แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบ

ดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม ่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้

เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

2.1 วิสัยทัศน์ 

 “ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า     ก า ร พั ฒน า ต้ อ ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ ยั่ ง ยื น                             

กลมกลืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารปูองกันและปราบปรามทุจริตคอรร์ัปชั่น 
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2.3 เป้าประสงค์(Goals)  

 2.3.1 ประชาชนในเขตเทศบาลมคีุณภาพชวีิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 2.3.2 ประชาชนมกีารศกึษาอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลยี 

 2.3.3 ขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นได้รับการสบืทอดและคงอยู่    

                   ตลอดไป 

 2.3.4 ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมเต็มพื้นที่ 

 2.3.5 สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอ าเภอคุระบุรีเป็นที่รูจ้ักของคนทั่วไปและชาวต่างประเทศ 

 2.3.6 ประชาชนประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

                   พอเพียง 

2.3.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมรีะบบการบริหารจัดการที่ดีและเพียงพอในการใช้ 

          ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

2.3.8  ระบบการบริหารจัดการที่ดแีละการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

          ตามหลักธรรมาภบิาล 

2.4 ตัวชี้วัด 

2.4.1  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอ่การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานการ 

         บริการสาธารณะ 

2.4.2 รอ้ยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการมาท่องเที่ยวในชุมชน 

 2.4.3 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอ่การด าเนินการด้านการศกึษา ศาสนา 

          ศลิปวัฒนธรรม 

2.4.4 ร้อยละของการเกิดโรคต่างๆและรอ้ยละที่ลดลงของการเสียชีวติจากอุบัติเหตุและ 

         อันตรายต่างๆในช่วงเทศบาล 

2.4.5 ร้อยละของประชาชนที่พอใจด้านการด าเนินการด้านสวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ 

         ในชุมชน 

 2.4.6 ชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 

           ธรรมชาติ 

2.4.7 จ านวนระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น เชน่ ถนน เส้นทางคมนาคม ที่ได้รับการ 

          ปรับปรุงซ่อมแซม การไฟฟูา คูคลอง ที่ได้รับการปรับปรุง 

2.4.8 ร้อยละของผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคมที่ลดลงหลังจากได้รับความช่วยเหลือเพื่อลดความ 

          เหลื่อมล้ าทางสังคม 

2.4.9 ร้อยละของประชาชนที่พอใจในการให้บริการของบุคลากรทุกฝุายทุกกอง 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

 2.5.1 การเพิ่มรายได้จากภาคเกษตรกร การท่องเที่ยว ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 2.5.2 การบริการที่ทั่วถึงและเป็นธรรม 

 2.5.3 ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม  

 2.5.4 การบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความมปีระสิทธิภาพทั่วถึง 

                 และเป็นธรรม 

2.6 กลยุทธ์ 

 2.6.1 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน 

 2.6.2 พัฒนาเครอืข่ายการท่องเที่ยวใหม้ีการรวมตัวที่เข้มแข็งและสร้างกระบวนการมี 

                  ส่วนรว่ม 

 2.6.3 การสรา้งจิตส านึกให้ประชาชนมีความส านึกรักบ้านเกิด วัฒนธรรมและประเพณี 

                    ของชุมชน 

 2.6.4 พัฒนาการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาและนันทนาการ 

 2.6.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 2.6.6 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน สวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ 

 2.6.7 การพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน เชน่ กล้องวงจรปิด 

                  ตามจุดเสี่ยงตา่งๆใหม้ีประสิทธิภาพและมีความพร้อมอยู่เสมอและตลอดเวลา 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาชนบทเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย

และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุกขั้นตอน แก้ปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสและ

กระจายรายได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของคนในประเทศ โดยการยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและมีคนเป็นศูนย์กลางการ ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ในชุมชนก้าวทันเทคโนโลยี อีกทั้งการส่งเสริมด้านการการท่องเที่ยว พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม 

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรในภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอย่างเหมาะสม มีแผนงานและ

กระบวนการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพและคุณภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1.  สังคมเข้มแข็ง ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างการและจติใจ สติปัญญา ความรู ้คุณธรรม มี 

     จรยิธรรมและวัฒนธรรม  ในการด ารงชีวติ  สามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข 
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2. ประชาชน  และผูด้้อยโอกาสทางสังคม  ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

3. ชนบทน่าอยู่  ปลอดอาชญากรรม  และยาเสพติด 

4. วางผังเมอืงรวมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด  เพื่อเป็นกรอบชีน้ าการพัฒนาจังหวัด  และเพื่อให้หน่วยงาน 

    ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่ 

5. ชุมชนมสี่วนรว่มในการจัดการเรื่องการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

6. การพัฒนามีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลาง  

7. ส่งเสริมงานกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่นอย่างตอ่เนื่อง 

8. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมการศกึษาทุกระดับอย่างตอ่เนื่อง 

9.  จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง  และครอบคลุมโทรคมนาคมเชื่อมโยงทุกจังหวัด 

10.จัดวางระบบคมนาคม  ปรับปรุง  ก่อสรา้ง  บ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

11.ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดการแก้ไขปัญหา ก ากับดูแลคุณภาพการใชบ้ริการสาธารณะ 

12.ศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกิจ  ด้านการผลิต  และส่งออกสินคา้ประมง 

13. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมปลอดมลพิษ  และการเกษตรก้าวหน้ามีคุณภาพ 

14. ส่งเสริมการฝกึอาชีพ  เพิ่มรายได้  ขยายโอกาส  และโครงสร้างอย่างสมดุล 

15. ประชาชนมคีวามมั่นคง  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเชื่อมโยงกับชุมชนขนาดย่อม  และขนาดกลาง 

16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ป็นระบบเชื่อมโยงกันและกันภายในภูมิภาค เพื่อเอื้อต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ 

      และการด ารงชีวติของคน 

17. สร้างจิตส านึกในการพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยทุกภาคมสี่วนรว่มใน 

      เครือข่ายพหุภาคี 

18. มีระบบการจัดการกับมลพิษอุตสาหกรรม  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  และขยะมูลฝอยอย่างเป็น 

      มาตรฐาน 

19. ประชาชนมสีุขภาพที่ด ี มีความรูค้วามสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  

20. ประชาชน หนว่ยงานภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรท้องถิ่น  มสี่วนรว่มในการจัดการบริการด้าน 

      สาธารณสุข  และบริการสาธารณะ   

21. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างตอ่เนื่อง  

22. การบริหารโครงสรา้งขององค์กร 

23.  การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการ 

24.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหนว่ยงาน 

3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ทิศทางและจุดยืนที่เทศบาลต าบลคุระบุรี มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การ

อยู่ดีกินดี สังคมดีประชาชนมคีวามสุข และมีความเจรญิในทุกๆด้าน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตาม

นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลคุระบุรี เชื่อมโยงกับแนวทางนโยบายกับการพัฒนาในแนวทางต่างๆ

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคุระบุรี “ทรัพยากร

มนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า การพัฒนาต้องเป็นระบบและยั่งยืน  กลมกลืนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 26 แนว

ทางการพัฒนา 

 และนอกจากนั้น เทศบาลต าบลคุระบุรีได้ท าการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การ

วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การพัฒนาเทศบาลต าบลคุระบุรีแบบองค์รวม และ ตาม

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ดังนี้ 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลต าบลคุระบุร ี                 

แบบองค์รวม มีดังน้ี 

  จุดแข็ง (Strength=s)   

1. มีสถานที่ท างานกว้างขวาง อยู่ในชุมชน มีจ านวนหอ้งเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ 

2. สะดวกต่อการให้บริการประชาชน  

 2. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นที่มเีอกลักษณ์ 

 3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติที่ชัดเจน  

 4. มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงการขนส่งไปอ าเภออื่น ๆได้อย่างสะดวกสบาย 

5. มคีวามพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

6. มีระบบ Internet เป็นศูนย์ขอ้มูลข่าวสารให้บริการประชาชนและพนักงานเทศบาลที่ได้ 

    มาตรฐานและมีความเหมาะสม  

จุดอ่อน (Weak-W )  

1. ขาดบุคลากรที่มทีักษะ ความช านาญเฉพาะด้าน บุคลากรบางสว่นยังขาดการกระตอืรอืร้น

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

2. งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 

3. บุคลากรบางสว่น ขาดความรู้และทักษะการท างาน โดยเฉพาะทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ 

4. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวติของประชาชน  

6. ปัญหาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ประชาชนไม่ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. ปัญหาความหลากหลายของชาติพันธ์ 

9. สถานที่ทิง้ขยะมีไมเ่พียงพอ 
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10. กลุ่มอาชีพไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

11. ปัญหาการจ้างแรงงานต่างดา้ว 

  โอกาส (Opportunity – O) 

1. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวฝัง่อันดามันสู่ประชาคมอาเซียน 

2. กฎหมายและนโยบายของรัฐใหก้ารสนับสนุนการกระจายอ านายใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่น เชน่ ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่วา่จะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   ระบบธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นต้น พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ 

   กระจายอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน 

   ท้องถิ่น โดยทุกหน่วยราชการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองสว่น 

   ท้องถิ่น 

3. รัฐบาลใหค้วามส าคัญกับการด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบ 

     สังคมและการทุจริตคอรับชั่น 

4. ศูนย์จ้างวางสนิค้าพืน้เมือง 

5. หนว่ยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

6. การขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 

7.การปรับปรุงภูมิทัศนเ์พื่อความสวยงามของบ้านเมือง 

  อุปสรรค ( Threat – T )  

1. การผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น ราคา

ยางพาราตกต่ า ท าให้ขาดรายได้ในการจุนเจอืครอบครัว 

2. เทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพียงเป็นจุดผ่านที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ

นักท่องเที่ยวได้ไม่มากนัก 

3. ประชากรแฝงท าให้การจัดระเบียบสังคมเป็นไปค่อนขา้งล าบาก 

4. สภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพมอีัตราค่อนข้างสูง ท าให้รายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวติ 

5. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ของระบบการก าจัดขยะ พร้อมทั้งบุคลากรมี    

จ านวนน้อยและไม่มคีวามรูเ้ฉพาะด้าน ขาดประสบการณใ์นการดูแลสิ่งแวดล้อม 

6. เครื่องมือเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงานมไีม่เพียงพอ 

7. พนักงานขาดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  

8. ความแออัดของชุมชน 

9. อบายมุขในชุมชน 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

(ครอบคลุมนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การกีฬาและนันทนาการ การจัด

วางระบบหลักประกันสุขภาพ การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณี ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนา

ในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

2. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ที่มเีจตนารมณก์ารจัดการศกึษาเพื่อ 

พัฒนาผู้เรยีน ให้เป็นคนดี มีปัญญา สามารถอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

3. การบริหารแบบบูรณาการท าให้เกิดการประสานงาน บูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มากขึ้น 

   4. รัฐบาลมีนโยบายปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   5. มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษาให้มคีวามพรอ้มในด้านการจัดท าหลักสูตรการ 

       จัดการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

   6.เทศบาลจัดกิจกรรมสง่เสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เชน่  

       รดน้ าผูสู้งอายุแห่เทียนเข้าพรรษา งานประเพณีประจ าปี   ฯลฯ 

   7. มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภออยู่ในเขตพืน้ที่ 

   8. มีโรงเรยีนระดับประถม มัธยม ขยายโอกาส (กศน.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 

       ต าลลคุระบุรี พร้อมทั้งสง่เสริมการเรียนรูใ้นระบบและนอกระบบอย่างเป็นมาตรฐานสากล 

   9. รัฐบาลมีนโยบายในการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพ ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ 

   10. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

             11.  การคมนาคม มีการพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาถนนหนทางภายในชุมชนให้อยู่ใน 

       สภาพที่ใชง้านได้สะดวก 

12. มกีารพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง มีไฟฟูาและแสงสว่างอย่างทั่วถึง 

13. มีเครื่องมอื เครื่องจักร ทันสมัย เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

14. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ ต่อภารกิจด้านโครงสรา้งพื้นฐานและจัดสรรงบประมาณในการ 

    พัฒนาพื้นที่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และเพื่อประโยชน์สุขของ  

     ประชาชนเป็นหลัก 

 จุดอ่อน (Weakness=W)   

    1. เยาวชนได้รับการศกึษาน้อย ปัญหาการตดิเกมส์ ติดการพนัน 
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    2. สถานศกึษาที่จัดการศกึษาในเขตเทศบาลมคีวามแตกต่างกันในเรื่องของขนาดและ 

        ทรัพยากร ท าให้การพัฒนาคุณภาพใหใ้กล้เคียงกันเป็นไปด้วยความล าบาก 

    3. ปัญหาการว่างงาน ความยากจน ท าให้เกิดหนีส้ินและเป็นหนี้ในที่สุด 

    4. การใชแ้ผนเป็นเครื่องมอืในการปฏิบัติงานยังมนี้อย มีงบประมาณค่อนขา้งจ ากัด 

 5. มีสถานที่บันเทิง ปัญหาเด็ก เยาวชน ติดเกมส์เป็นจ านวนมาก   

    6. ประชาชนแฝง แรงงานต่างดา้ว 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถี

ชีวติ 

ของประชาชน ท าให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผูด้้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว 

4. การปูองกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถด าเนินการได้ การส ารวจไม่ทั่วถึง ขาดการ

ร่วมมือจากประชาชน เชน่ โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น 

5. ประชาชนได้รับการศกึษาน้อย ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน ขาดการปราบปราม 

ยาเสพติดที่ก าลังคุกคามอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

6. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัย

ความ 

ร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน จึงจะะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

โอกาส (Opportunity=O)   

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับชาติ 

   ที่รัฐบาลส่งเสริม 

 2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด โอกาสที่จะขอรับการ 

                 สนับสนุนงบประมาณมีมาก 

4. เทศบาลมอี านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผูด้้อยโอกาสในต าบลได้โดยใช้ 

กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและต าบลได้รับความร่วมมือในด้าน  

การ ดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาลคุระบุรี

ชัยพัฒน์ 
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5. สร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจ าเทศบาลต าบลคุระบุรี 

6. สรา้งโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

    (ครอบคลุมนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว) 

จุดแข็ง (Streng=s)   

    1. การเจริญเติบโตทางด้านอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย 

    2. เป็นจุดศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าสู่สถานที่ท่องเที่ยว 

     3. เทศบาลสนับสนุนเงนิทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

4. การจัดหาอาชีพเสริมให้กับประชาชน มีการพัฒนาโดยองค์รวม การตัง้กลุ่มแปรรูป 

    ผลติภัณฑ์และกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

5. หนว่ยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

 

 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

1. เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสนิค้ามีการผันผวนตลอดเวลาท าให้เกิดผลกระทบในด้าน

ต่าง ๆ เชน่ การครองชีพ 

    2. รายได้ไม่เพียงตอ่การบริการที่จะเอือ้อ านวยประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาล 

    3. การรวมกลุ่มของอาชีพมเีฉพาะโครงสรา้งแตไ่ม่มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี การ  

        รวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง 

    4. รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการด ารงชีวติประจ าวัน ประชาชนมีหนี้สนิมากมาย 

    5. ประชาชนไม่มเีอกสารสิทธิในที่ดนิท ากิน ปัญหาความยากจน หนี้สนิ มากมาย 

โอกาส (Opportunity=O)   

1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝมีอืแรงงานด้าน 

ต่าง ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้าน 

 2. การเจรญิเติบโตในด้านเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยเพื่อการพาณชิย์ 

     3. เทศบาลส่งเสริมการประกอบอาชีพที่หลากหลาย การจัดสัมมนาศกึษาดูงาน การเพิ่มพูน 

                  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลาย ๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความ

ล่าช้าในการท างาน ประชาชนจงึเกิดความเบื่อหน่าย 

     3.การจัดกิจกรรมให้ความรูใ้นการพัฒนากลุ่มอาชพี  ต้องใช้เวลาและมีการติดตาม 

                 ประเมินผลท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้อง 

                 ประกอบอาชีพหลักของครอบครัว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      (ครอบคลุมนโยบายด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างต่อเนื่อง 

2. ผูบ้ริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3. รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก าหนดอ านาจหน้าที่ด้านการจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหก้ับท้องถิ่น ประชาชนและชุมชน จังหวัด อ าเภอ เทศบาลให้ 

    ความส าคัญในการก ากับการดูแลสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาขยะและน้ า 

เสียอย่างต่อเนื่อง 

4. มีการปรับปรุงภูมิทัศนท์ุกบริเวณเขตพื้นที่ของเทศบาลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

1. ผู้น าชุมชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมนอ้ย  

2. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้กี่ยวกับการก าจัดขยะเป็นไปอย่างไม่ตอ่เนื่อง 

3. ประชาชนให้ความรว่มมือและการมสี่วนรว่มไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 

4. บุคลากรมีจ านวนน้อยและไม่มคีวามรู ้ขาดประสบการณ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

5.ขาดการมสี่วนรว่มของประชาชนอย่างจรงิจังและต่อเนื่องในการอนุรักษ์ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunity=O)   

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่จังหวัด  

ให้ความส าคัญ และได้ก าหนดไว้เป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัด 

2. ตามนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดให้ความส าคัญในเรื่อง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้เป็นพืน้ที่สีเขียว 
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3. มีการส่งเสริมการปลูกต้นไมเ้พื่อให้มพีืน้ที่ปุาทดแทนปุาที่เสื่อมโทรม มีสวนสาธารณะให้ 

ประชาชนได้พักผอ่นหย่อนใจ 

              4.มีระบบก าจัดขยะ และการสร้างจิตส านึกในการลดปริมาณขยะ มีระบบการจัดเก็บ การ 

ก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 

              5.เทศบาลให้ความรู้และสง่เสริมประชาชนเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บขยะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและสนองนโยบายของรัฐบาล 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T)   

1. การให้ความรูแ้ก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความ 

ต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหนว่ยงานอื่น ๆ ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ประชาชนให้ความร่วมมือและการมสี่วนรว่มไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

3. สถานที่ไม่เอื้ออ านวยต่อระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 

4. ขาดเจ้าหนา้ที่ที่มคีวามรูค้วามช านาญเฉพาะด้านในการขับเคลื่อน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Streng=s)   

1. เทศบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร 

3. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการ 

    ภาครัฐ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

4. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ 

5.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการว่าจ้างบุคลากรทางศึกษา 

   (ครูผูดู้แลเด็ก) จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

6. ผู้บริหารมวีิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการองค์กรที่กว้างไกล 

7. มีองค์กรอิสระที่แต่งตั้งตามกฎหมาย ท าหนา้ที่ในการตรวจสอบมากขึน้ และเป็นกลไก 

    ที่ส าคัญ 

8. มีส านักงานพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที่ 

9. มศีูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนเทศบาลต าบลคุระบุรี 

10. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหอ้งสมุดของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

1.ระบบราชการยังขาดการตรวจสอบ และด าเนนิการอย่างจริงจังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

   ด้านการทุจริต 
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2. ขาดการสร้างจิตส านึกให้กับข้าราชการรวมทั้งการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนได้ 

เข้ามามีสว่นร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างตอ่เนื่องและจรงิจัง 

3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของระบบการก าจัดขยะและระบบการ

บ าบัดน้ าเสีย 

4. บุคลากรขาดการท างานเป็นทีม ขาดการประสานงานที่ถูกต้อง 

5. วัฒนธรรมและระบบอุปถัมภ์ในระบบสังคมไทยก่อเกิดหรอืมีสว่นสนับสนุนให้เกิดการทุจรติ 

    อย่างมากและกว้างไกล 

              6.ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความช านาญด้านการจัดการศกึษาปฐมวัย และด้านเฉพาะทาง  

                 เชน่ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

7. ขาดบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติเฉพาะต าแหน่ง 

โอกาส (Oportunity=O)   

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน การเมอืง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

จังหวัดพังงา มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 

3.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยี 

   ในการท างาน เชน่ อินเตอรเ์น็ต ระบบฐานขอ้มูล  

 4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใชค้อมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององคก์ร 

                ปกครองสว่นท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

             5. เทศบาลส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงานและการศกึษา 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลให้การ 

    ส่งเสริมอย่างตอ่เนื่อง 

7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 

ของบุคลากรทางการศึกษา เชน่ ครูผูดู้แลเด็ก และ ผูดู้แลเด็ก เป็นต้น 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T)   

1.การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความรว่มมอืจากหลาย ๆ ส่วน 

             ที่ตอ้งประสานงานจึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

          2.การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านกึ เกี่ยวกับการใชดุ้ลพินิจ 

             ส่วนบุคคล จงึเป็นงานที่ค่อนขา้งจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

          3.ระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลก าหนดให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการ 
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             บริหารงานของเทศบาล เชน่ การจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดซื้อจัดจ้าง การตดิตามและ  

            ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น     

จุดแข็ง (Strength=s)   

1. เทศบาลเป็นองค์กรขนาดกลางมีบุคลากรที่พรอ้มตอ่การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ 

อย่างเพียงพอ 

2. การสรา้งความเข้มแข็งของบุคลากรภายในองค์กร 

3. มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับชุมขนและ

หนว่ยงานอื่น 

4. การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่รัฐในการปูองกันการแก้ปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จุดอ่อน (Weakness=W)   

1. การขาดกระบวนการมสี่วนรว่มของบุคลากรในองค์กร 

2. การขาดความสามัคคีในหมู่คณะ 

โอกาส (Opportunity=O)   

              1. เป็นองค์ขนาดกลางที่มบีุคลากรและความพรอ้มในทุกๆด้าน 

  2. เป็นองค์กรที่การพัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรอยู่เสมอๆเชน่ ฝกึอบรม อปพร.  

                  การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เป็นต้น 

 3. เป็นหนว่ยงานที่มหีลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด (Threat=T)   

              1. การขาดกระบวนการมสี่วนรว่ม 

     2. ความรว่มมอืระหว่างหนว่ยงานต่างๆ 

    3. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบยังมีอยู่ภายในองค์กร 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ผลการวิเคราะหส์ภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลคุระบุรีและบริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถ

สรุปสภาพปัญหาภายในพืน้ที่เทศบาลต าบลคุระบุรี ได้ดังนี ้ 

            1.)  ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งไม่

สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งของพื้นที่ เทศบาลได้ทั้งหมด    ถนนส่วนใหญ่

ภายในเทศบาลเป็นถนนคอนกรีต  ลูกรัง  ซึ่งในส่วนของถนนลูกรังยังมีเป็นจ านวนหลายเส้นทางเมื่อเกิด

สภาวะฝนตกหนักติดต่อกันก็จะก่อให้เกิดผิวถนนช ารุด  ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  การเดินทางคมนาคม

และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากล าบาก ล่าช้าและเป็นอันตราย 
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  2.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจาก

พื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ า

ค่อนขา้งมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการ

ใช ้
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ค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง  ดังนี้ 

   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์  

   2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดงีามเพื่อส่วนรวม  

   3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์  

   4. ใฝุหาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม  

   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

   7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

   8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่  

   9. มีสตริู้ตัว รูค้ิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

   10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  

                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้า 

                            เหลอืก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี 

                            ภูมคิุ้มกันที่ดี  

   11. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝุายต่ า หรอืกิเลส มีความ 

                           ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

    12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของสว่นรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

อ้างองิจาก กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

*********************************************************************** 
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ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

    1. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างยั่งยืน 

    3. ยุทธศาสตรส์ร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

    4. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 

    5. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง 

                        เศรษฐกิจและสังคม 

    6. ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้ 

                         เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใชบ้ริการอย่างแท้จริง 

    8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเ้กิดความ 

                        มั่นคงและยั่งยนืในอนาคตใหท้ัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

     9. ยุทธศาสตรใ์นการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 วสิัยทัศน์ (Vision) : สิ่งแวดล้อมด ีสะอาดสวยงาม น้ าสมบูรณ์ 

 พันธกิจ (Mission) :  

- สิ่งแวดล้อมผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

- บ้านเมืองสวยงาม สะอาด น่าอยู่ 

- น้ าประปาเพียงพอต่อความต้องการ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา(Straegy development) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. การจัดการใหม้ีการเพิ่มพืน้ที่สเีขียวทั่วบริเวณพืน้ที่ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ  

พืชกินได้ 

2. ปรับแต่งภูมทิัศน์ใหส้ะอาด สวยงาม บ้านน่าอยู่ น่ามอง 

3. ลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล ขยะมีค่าแลกไข่ 

4. ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากขยะ 

5. จัดโซนนิ่งพืน้ที่ปลอดถังขยะ โดยการใชถ้ังขยะรวม 

6. เร่งบ าบัดน้ าเสียในคูระบายน้ า โดยใช้น้ าหมักชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. การปรับปรุงระบบประปาเทศบาล 

2. ปรับปรุงท่อประปา ปูองกันการรั่วไหล 

3. สร้าง พัฒนา ปรับปรุง คูระบายน้ า ไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีต่อเน่ืองอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

1. จัดวางระบบหลักประกันสุขภาพทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมการบริการด้าน

สาธารณสุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเทศบาลต าบลคุระบุรี 

3. พัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส ผูปุ้วยเรือ้รัง และ

ผูป้ระสบภัยต่างๆ 

4. ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การควบคุมพาหะของโรค 

5. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ อสม. กรรมการชุมชน พลังประชาชนเพื่อ

ความเข้มแข็ง เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี 

1. สนับสนุนเพื่อยกระดับทางการศกึษาไปสู่ความเป็นเลิศของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเนื่องในวัน

ส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญแห่งชาติ 

3. สนับสนุนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ เด็ก เยาวชน ในวันหยุดเรียน ปิด

ภาคเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

1. สนับสนุนสินคา้พื้นเมืองและพืชผลทางการเกษตร 

2. สนับสนุนการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน 

3. รณรงค ์การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อบริโภค 

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินเิวศน์ ศกึษาธรรมชาติ จัดทางปั่นจักรยาน 

5. จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้า OTOP  

6. ปรับปรุงตลาด บขส. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

1. ส่งเสริมการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ให้ได้มโีอกาสเล่นกีฬา 

ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 

2. การก าหนดการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “เทศบาลคัพ”เป็นประจ าทุก

ปีเพื่อความต่อเนื่อง 

3. จัดหาจักรยาน เพื่อให้ประชาชนได้หันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน

หรอืให้เช่าแก่นกัท่องเที่ยว 

การบรหิารงานโดยยึดหลักตัวชี้วัด หลักการบริหารธรรมาภิบาล 

การบรหิารจัดการแบบมีคุณธรรมจริยธรรม 

- ปฏิบัติตามภารหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ 

- ทุกคนในองค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

- มีจิตอาสาในการขับเคลื่อนชุมชน 

การบรหิารจัดการมีความโปร่งใส 

- ไม่ใช้ต าแหนง่แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้อง 

- ไม่ท าโครงการหรอืกิจการทุกชนิดที่มผีลประโยชน์แอบแฝง 

- อนุญาตใหป้ระชาชน ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท าการตรวจสอบได้ 

- ประชาชนมีสว่นร่วม การพัฒนา การตัดสินใจ 

- เปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง 

บริหารโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยมีเปูาหมายสูงสุด คือ  

ประชาชนมีความพึงพอใจ เพื่อน าพาคุระบุรีไปสู่วิสัยทัศน์ 

 

        “คุระบุร ีเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลคุระบุรี พ.ศ.2561-2564 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด

พังงา 

พัฒนาเกษตรกรรม

อย่างยั่งยืน 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล 

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศ 

คนพังงามีคุณภาพชีวิต

ที่ดี  สังคมน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 

อปท.ในเขต

จังหวัดพังงา 
ในเขตจังหวัด 

พัฒนาการ

ทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศและเชิง

ประวัติศาสตร์ 

พัฒนาและเพิ่ม

มูลคา่ผลผลิต

ทางการเกษตร 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างท่ัวถงึ

และ 

เป็นธรรม 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ  

20ป ี
ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง

การเติบโตบน

คุณภาพชวีติที่

เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม         

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง

โอกาสความ

เสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและ

เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้าง

ความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์

ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน

การปรับสมดุล

และพัฒนา

ระบบการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

6)การบริหารจัดการใน

ภาครัฐการปอูงกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

4)การเติบโตที่

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

2)การสร้าง

ความเป็นธรรม

ลดความเหลื่อม

ล้ าในสังคม 

1)การเสริมสร้าง

ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

3) การสร้างความ

เขม้แข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขง่ขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

5)การเสริมสร้าง

ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่

ความมั่งคั่งและ

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด 

การสร้างมูลคา่เพิ่มให้

สินค้าเกษตรและประมงที่

มีศักยภาพในพืน้ที่เพื่อให้

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 

การท่องเที่ยว

ทางทะเลที่มี

คุณภาพระดับ

โลกอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ

เทศบาลต าบล

คุระบุรี 

การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การเกษตรและการ

ทอ่งเที่ยว 

การส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ 

 
การปูองกันและปราบปราม

ทุจริตคอร์รัปช่ัน 

5.สถานที่

ทอ่งเที่ยวใน

เขตอ าเภอคุ

ระบุรีเป็นที่

รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

6.ประชาชน

ประกอบ

อาชีพและมี

รายได้

เพียงพอต่อ

การด ารง

ชีพตามแนว

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

7.

ทรัพยากรธ

รรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม

มีระบบการ

บริหาร

จัดการที่ดี

8.ระบบ

การบริหาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วม

ของ

ประชาชน

ในการ

พัฒนา

ทอ้งถ่ิน 

4.ระบบ

โครงสร้าง

พืน้ฐานได้

มาตรฐาน

และ

ครอบคลุม

ทุกพืน้ที่

  

2.ประชาชน

มีการศึกษา

อย่างท่ัวถงึ

และก้าวทัน

เทคโนโลยี 

กลยุทธ์ 

1.การพ

พัฒนา

โครงสร้าง

พืน้ฐานให้มี

คุณภาพได้

มาตรฐาน 

2.พัฒนา

เครือขา่ยการ

ทอ่งเที่ยวให้มี

การรวมตัวที่

เขม้แข็งและ

สร้าง

กระบวนการ

มีส่วนร่วม 

3.การสร้าง

จติส านึกให้

ประชาชนมี

ความส านึก

รักบา้นเกิด

วัฒนธรรม

และประเพณี

ของชุมชน 

5.การ

บรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร

ธรรมชาติ

มี

ประสิทธิภ

าพและ

เข้มแข็ง 

7.การพัฒนา

ระบบการดูแล

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน เช่น 

กล้องวงจรปดิ 

ตามจุดเสี่ยง

ต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพ

และมคีวาม

พรอ้มอยู่เสมอ

และตลอดเวลา 

แบบ ยท.01(ตอ่) 

เป้าประสงค์ 

แผนงาน 1.

บริหาร 

งาน

ทั่วไป 

ผลผลิต/โครงการ 

3.

ขนบธรรมเนี

ยมประเพณี 

วัฒนธรรม

และภูมิ

ปัญญา

ทอ้งถ่ิน

ได้รับการ

1.ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพ

ชีวิตที่ดีและ

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

6.ส่งเสริม

พัฒนาอาชีพ

ในชุมชน

สวัสดิการและ

การสังคม

สงเคราะห์ 

4.พัฒนา

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรม

การกีฬาและ

นันทนาการ 

2. 

การ

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

3. 

การ 

ศึก

ษา 

5. 

สังคม

สงเคราะห์ 

4.

สาธารณ

สุข 

6. 

เคหะ

และ

ชุมชน 

7. 

สร้าง

ความ

เขม้แข็ง

ของ

ชุมชน 

8. 

การศาสนา 

วัฒนธรรม

และ 

นันทนาการ 

 

9.

อุตสาห

กรรม

และการ

โยธา 

10.การ

พาณิชย์ 

11. 

งบ

กลาง 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 
ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิยัทศัน ์
ทรพัยากรมนษุย์เปน็สิง่ทีมี่คณุคา่  การพฒันาตอ้งเปน็ระบบและยัง่ยืน 

กลมกลืนทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม  นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพียง 

ยทุธศาสตร ์ 1.การพฒันาดา้นสงัคมและสง่เสรมิ

คณุภาพชวีติ 

2.การพฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว 3.การส่งเสรมิและอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4.การบรหิารจดัการ 

แบบ ยท.02 

5.การปอ้งกนัและปราบปรามทจุรติ

คอรร์ัปชัน่ 

5.สถานที่

ทอ่งเที่ยวในเขต

อ าเภอคุระบุรีเป็น

ที่รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

6.ประชาชน

ประกอบอาชีพ

และมรีายได้

เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

7.

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี

ระบบการ

บริหารจัดการที่

ดีและเพียงพอใน

การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
                         

8.ระบบการ

บริหารจัดการที่

ดีและการมีส่วน

ร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ทอ้งถ่ิน 
 

4.ระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานได้

มาตรฐานและ

ครอบคลุมทุกพืน้ที่

  
 

2.ประชาชนมี

การศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและก้าวทัน

เทคโนโลยี 

เป้าประสงค์ 3.ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน

ได้รับการสืบทอด

และคงอยู่ตลอดไป 

1.ประชาชนในเขต

เทศบาลมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมคีวาม

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
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กลยุทธ์ 
1.การพพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

2.พัฒนาเครือขา่ย

การท่องเที่ยวให้มีการ

รวมตัวที่เขม้แข็งและ

สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วม 

3.การสร้างจิตส านึก

ให้ประชาชนมีความ

ส านึกรักบา้นเกิด

วัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชน 

5.สนับสนุนสาธารณสุข

การแพทย์ 

7.การพัฒนาระบบการดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เช่น กล้องวงจรปดิ ตามจุดเสี่ยง

ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและมี

ความพร้อมอยู่เสมอและ

ตลอดเวลา 

แผนงาน 1. 

บริหาร 

งานทั่วไป 

6.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพใน

ชุมชนสวัสดิการและการ

สังคมสงเคราะห์ 

4.พัฒนาการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรมการ

กีฬาและนันทนาการ 

2. 

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

3. 

การศึกษา 

5. 

สังคม

สงเคราะห์ 

4. 

สาธารณสุข 

6. 

เคหะและ

ชุมชน 

7. 

สร้างความ

เขม้แข็งของ

ชุมชน 

8. 

การศาสนา 

วัฒนธรรมและ 

นันทนาการ 

 

9.

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

10. 

การพาณิชย์ 

11. 

งบกลาง 

แบบ ยท.02 ต่อ 

ค่าเป้าหมาย 

1.การเพิ่มรายได้ภาค

เกษตรกร การทอ่ง

เทยีว ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.การบริการที่ทั่วถึง

และเป็นธรรม 

3.ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

4.การบริหารจัดการและ

การพัฒนาท้องถ่ิน

เป็นไปด้วยความมี

ประสิทธิภาพทั่วถึง 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 66 

 

 

 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่มี

ความพึง

พอใจต่อการ

ด าเนินงาน

ด้าน

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

การบรกิาร

สาธารณะ 

2.ระบบ

โครงสรา้ง

พืน้ฐานได้

มาตรฐาน

และ

ครอบคลุม

เต็มพืน้ที ่

 

73 57 51 50 231 1.การพัฒนา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานให้มี

คุณภาพได้

มาตรฐาน 

2.การสรา้ง

จิตส านึกรักใน

วัฒนธรรม

ประเพณี 

3.ส่งเสรมิอาชีพ

ในชุมชน 

สวัสดิการ การ

สังคม

สงเคราะห ์

4.พัฒนา

การศึกษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

1.โครงการท าคู

ระบายน้ าข้าง 

ร้ัวก าแพงโรงเรียนคุ

ระบุรี 

เพื่อปูองกันน้ าท่วม 

(ชุมชนนางย่อน). 

2.โครงการสรา้งคู

ระบายน้ า 

จากร้านปูาวัลลา-

บ้านแนน 

(ชุมชนนางย่อน) 

3.โครงการจัดท า

เส้นทางปั่น- 

จักรยาน 

(ชุมชนนางย่อน) 

กองช่าง - 

แบบ ยท.03 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 67 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

3. รอ้ยละของ

ประชาชนที่มี

ความพึงพอใจ

ต่อการ

ด าเนินงานการ

ด้านการศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

4. ร้อยละของ

การเกิดโรค

ต่างๆของการ

เสียเสียชีวติ

ในชว่งเทศกาล

ต่างๆ 
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อาชีพในชุมชน 

สวัสดิการ การ

สังคม

สงเคราะห ์

6. การพัฒนา

ระบบการดูแล

ความปลอดภัย

ในชวีิตและ

ทรัพย์สิน เช่น 

กล้องวงจรปิด

ตามจุดเสี่ยง

ต่างๆใหม้ี

ประสิทธิภาพ

และมคีวาม

พร้อมอยู่เสมอ

และตลอดเวลา 

4.โครงการก่อสรา้ง

ท่อระบาย 

น้ าข้างบ้านตาแข

และซอย 

บ่อนไก่ทั้งสองข้าง 

(ชุมชนทุ่งมะเดื่อ) 

5.โครงการติดตั้ง

สัญญาณไฟ 

(ไฟกระพรบิหรือ

กระจกส่อง 

มองทาง)บรเิวณสี่

แยกและ 

จุดเสี่ยง 

(ชุมชนทุ่งมะเดื่อ) 

6.โครงการวางท่อ

ระบายน้ า 

พร้อมบ่อพัก ซ.8/1 

(ซ.อุทิศ/บ้านพี่สน

ชัย) 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 68 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

5. จ านวน

ระบบ

โครงสรา้ง

พืน้ฐานที่

เพิ่มขึน้ เช่น 

ถนน เส้นทาง

คมนาคม ที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

6. ร้อยละ

ของ

ผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคม

ลดลงหลัง

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

73 57 51 50 231  7.โครงการซ่อมแซม

และจัดท า 

ตาข่ายศาลาชุมชน

แม่นางขาว 

พร้อมปรับปรุง

ระบบประปา 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

8.โครงการก่อสรา้ง

ถนนสาย 

หลังวัดสามัคคี

ธรรม-อา่งเก็บ 

น้ าคลองบางหล ู

(ชุมชนแม่นางขาว) 

9.โครงการวางท่อ

ประปาหมู ่

บ้านอุ่นทรัพย์เจริญ 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

กองช่าง - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 69 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  10.โครงการคูระบายน้ า

พร้อม 

บ่อพักซอยแสงเพชรถึง

บ้าน 

นายจันทร์ 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

11.โครงการก่อสรา้ง

ถนน คสล. 

พร้อมคูระบายน้ าและ

บ่อพัก 

ภายในเขตเทศบาล

ต าบล 

คุระบุรี 

12.โครงการก่อสรา้ง

ห้องเกบ็ 

พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลคุระบุร ีฯ 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 70 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  13.โครงการจัดท า

ห้องน้ าภายใน 

โรงกรองน้ าประปา 

14.โครงการเพิ่มจุด

เสียงตามสาย  

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

15.โครงการ

ปรับปรุงศาลารมิ 

ทาง (โค้งตาชอบ) 

16.โครงการ

ก่อสรา้งห้องเก็บ 

พัสดุส านักงาน

เทศบาล 

ต าบลคุระบุร ี

17.โครงการก่อสรา้ง

คูระบายน้ า 

ติดก าแพงวัด

ปุาส้าน-ทางด่าน 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 71 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  18.โครงการขยาย

เขตไฟฟาู 

ซ.ตาชวน 8/3 บา้น

พี่ราญ 

จนสุดเขต 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

19.โครงการ

ซ่อมแซมทาส ี

ฝาผนังโรงเรียน 

คชพ. ด้าน 

ติดกับซอยทางด่าน 

20.โครงการจัดท า

ลูกระนาด 

ในเขตเทศบาลทัง้ 3 

ชุมชน 

21.โครงการติดตัง้

กระจกโค้ง 

ทางแยกเข้าซอยตา

พร้ิงยาย 

ตุ้มซอยบ่อหิน 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 72 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  22.โครงการ

ก่อสรา้งถนน 

หลัง อบต. แม่นาง

ขาว 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

23.โครงการขยาย

ปากทางเข้า 

เข้าซอยทางด่านให้

กว้างขึน้ 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

24.โครงการขยาย

ปากทางเข้า 

ซอยบ่อหินให้กว้าง

ขึน้ 

25.โครงการติดตั้ง

ไฟฟาูในลาน 

เต้นแอโรบิคของ

เทศบาล 

 

กองช่าง - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า ๗๓ 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  26.โครงการสรา้งคู

ระบายน้ าซอย 

โรงพยาบาลถึงซอย

นางย่อน 

ทั้งสองข้างทาง 

(ชุมชนนางย่อน) 

27.โครงการขุดเจาะ

น้ าบาดาล 

(เพื่อท าโครงการน้ า

ดื่มชุมชน) 

(ชุมชนทุ่งมะเดื่อ) 

28.โครงการ

ก่อสรา้งถนน 

(บ้านปูาผ้อง) 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 74 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  29.โครงการ

ก่อสรา้งถนนสาย 

บ้านพี่ด าเลียบคลอง 

นางย่อน 

30.โครงการ

ก่อสรา้งถนนสาย 

หน้าบ้านสวน 

31.โครงการ

ก่อสรา้งถนนและค ู

ระบายน้ าซอยตา

ชวน 

32.โครงการ

ปรับปรุงคูระบายน้ า 

ปากซอยบ่อหิน-

คลองคุระ 

33.โครงการขยาย

เขตไฟฟาูซอย 

หลังโรงพยาบาล 

กองช่าง - 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 75 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  34.โครงการ

ก่อสรา้งสนามเด็ก 

เล่นศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กของ 

เทศบาลต าบลคุระ 

บุร ี

35.โครงการ

ออกแบบ 

ห้องประชุมและ

ปรับปรุง 

ส านักงาน 

36.โครงการ

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 

 

กองช่าง - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 76 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  37. โครงการ

ปูองกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพตดิ 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

โครงการติดตั้ง

กล้องวงจรปิด 

(CCTV) (ทั้ง 3 

ชุมชน) 

และใน บขส.คุระบุรี 

38.โครงการคืน

พืน้ที่สีขาวใหแ้ก ่

เยาวชน (ทั้ง 3 

ชุมชน) 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 77 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  39.โครงการ

เสรมิสรา้งความเข้ม 

แข็งของเครือข่าย

สตรแีละ 

สถาบันครอบครัว/

ครอบครัว 

อบอุ่นไร้ความ

รุนแรง 

40.โครงการดูแล

ผู้สูงอายุ 

ผู้พกิาร ในภาวะ

พึ่งพิง 

41.โครงการค่าย

พัฒนาสถาบัน 

ครอบครัวตามแนว

ปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 78 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  42.โครงการรณรงค์

ให้ความรู้ 

ตาม พรบ.คุ้มครอง

เด็กและ 

เยาวชนในชุมชน 

43.โครงการอบรม

ให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการปูองกัน

และการ 

แก้ไขปญัหาการ

ตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่น 

44.โครงการ To Be 

Number  

One 

45.โครงการจัดตั้ง

ชมรมผู้สูงอายุและ

ศูนย์ส่งเสรมิ- 

สุขภาพ ศูนย์

ผู้สูงอายุ 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 79 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  46.โครงการพัฒนา

ศักยพภาพ 

กลุ่มสตรชีุมชน

เทศบาล 

ต าบลคุระบุร ี

47.โครงการปูองกัน

และลดอุบัต ิ

เหตุบนท้องถนน

ในชว่งเทศ 

กาลต่างๆ 

48.การปูองกันและ

บรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชน 

ในกรณีฉุกเฉินและ

เกิดสาธารณภัย 

ฯลฯ 

 - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 80 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  49.โครงการจัดตั้ง

ศูนย์กู้ชีพ- 

กู้ภัย  

50.โครงการฝึก

ทบทวน อปพร. 

51.โครงการ

สนับสนุนการจัด 

งานวันแตงโมและ

ของด ี

อ าเภอคุระบุรี 

52.โครงการจัด

กิจกรรมวัน 

ท้องถิ่นไทย(18 

มีนาคม) 

53.โครงการเดิน-

วิ่ง-ปั่น เฉลิม 

พระเกียรติ 

 - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 81 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  54.โครงการจัด

กิจกรรมวัน 

เทศบาล(24 

เมษายน) 

55.โครงการ

ส่งเสรมิอาชีพแม-่ 

บ้านชุมชน(ตัดเย็บ

เสื้อผ้าสตร)ี 

56.โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬา 

สานสัมพันธ์ระดับ

ชุมชน 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

57.โครงการแขง่ขัน

ฟุตบอล 11 

คน เทศบาลคัฟ 

58.โครงการจัดสง่

นักกีฬาเขา้ 

ร่วมการแข่งขัน 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

 

กอง

การศึกษา 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 82 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  59.โครงการจัดซือ้

เคร่ืองออกก า- 

กายในร่ม(Fitness 

Center) 

60.โครงการ

สนับสนุนการแข่ง 

ขันกีฬาประเภท

ต่างๆ(เปตอง 

ตะกร้อ บาสเก็ต

บอล 

วอลเลย์บอล ฯลฯ) 

61.โครงการส่งเสรมิ

การออกก า 

ลังกายเพื่อสุขภาพ

(แอโรบิค) 

62.โครงการจัดการ

แข่ง 

ขันกีฬาท้องถิ่น

สัมพันธ ์

 

กอง

การศึกษา 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 83 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  63.โครงการจัดซือ้

เคร่ืองเล่นกลาง 

แจ้ง(ศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กเทศ- 

บาลต าบลคุระบุร)ี 

64.โครงการจัดการ

แข่งขันกีฬา 

เชื่อมความสมัพันธ์

ของศูนย์ 

พัฒนาเด็กเลก็

เทศบาลต าบล 

คุระบุร ีณ วัด

สามัคคีธรรม 

65.โครงการการ

บรหิารจัดการ 

ห้องสมดุและศูนย์ 

ICT เทศ 

บาลต าบลคุระบุร ี

ณ วัด 

สามัคคีธรรม 

กอง

การศึกษา 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 84 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  66.โครงการผลิตสื่อ

ประชาสัม- 

พันธ์และเผยแพร่

ข้อมูลข่าว 

สารของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

เทศบาลต าบลคุระบุ

รี 

67.โครงการจัด

กิจกรรมวันเด็ก 

แห่งชาต ิ

68.โครงการอุดหนุน

โรงเรียนใน 

การจัดงานวันเดก็ 

กอง

การศึกษา 

- 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 85 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  69.อุดหนุนกองทุน

หลักประกัน 

สุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น 

70.เงินสงเคราะห์

เบีย้ยังชีพผู้ 

ปุวยเอดส์และ

ผู้สูงอายุและ 

ผู้พกิาร 

71.เงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุม 

ชนเทศบาลต าบลคุ

ระบุรี 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 86 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  72.โครงการพัฒนา

ศักยภาพและ 

ทัศนศึกษาดงูานของ 

อสม./ 

คกก.ชมุชน/กลุ่ม

แม่บ้านในเขต 

เทศบาล (ทั้ง 3 

ชุมชน) 

73.โครงการปูองกัน

ควบคุมและ 

แก้ไขปญัหา

ไข้เลือดออก 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

74.โครงการรณรงค์

ปูองกันและ 

ควบคุมโรคพิษสุนัข

บ้า(ทั้ง 3 ชมุชน) 

75.โครงการจัดตั้ง

ศูนย์กักกันสุนขั 

จรจัด 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 87 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  76.โครงการ

สนับสนุนศูนย์ อสม. 

มูลฐานประจ าชุมชน 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

77.โครงการ

สนับสนุนกลุม่ อสม. 

ประจ าเทศบาลทั้ง 3 

ชุมชน) 

78.โครงการอาหาร

ปลอดภัยใส่ 

ใจสุขภาพ (ทั้ง 3 

ชุมชน) 

79.โครงการ

เสรมิสรา้งสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ ทั้ง 3 

ชุมชน 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 88 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  80.โครงการพัฒนา

และยกระดับ 

มาตรฐานตลาดสด

น่าซือ้ 

81.โครงการหนูน้อย

สุขภาพด ี

ด้วยนมแม ่

82.โครงการคัด

กรองมะเร็งเต้า 

นม-มะเร็งปาก

มดลูก 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

83.โครงการตรวจ

คัดกรองโรค 

เบาหวาน-ความดัน

โลหิตสูง 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 89 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  84.โครงการจัด

อบรม อสม. 

85.โครงการตลาด

นัดสุขภาพ 

86.โครงการ 

Cargiver (ดูแลผูสู้ง 

อายุ 70-120 

ชั่วโมง) 

87.โครงการจัด

กิจกรรมวัน 

ส าคัญทางศาสนา 

เช่นวันวิสาขบูชา 

ฯลฯ 

88.โครงการจัด

กิจกรรมวันออก 

พรรษา(ประเพณชีัก

พระ) 

 

 

 

กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 90 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.1 การ

พัฒนาด้าน

สังคมและ

ส่งเสรมิ

คุณภาพชีวิต 

1. ประชาชน

ในเขต

เทศบาลมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีและมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวติและ

ทรัพย์สิน 

2.ภูมิปัญญา

ประเพณี

ได้รับการสืบ

ทอด 

3.ประชาชน

ได้รับ

การศึกษา

อย่างทั่วถึง

ก้าวทัน

เทคโนโลยี 

 73 57 51 50 231  89.โครงการจัดงาน

แห่เทียนเขา้ 

พรรษา 

90.โครงการจัด

กิจกรรมวันขึน้ 

ปีใหม ่

91.โครงการจัด

กิจกรรมวันลอย 

กระทง 

92.โครงการจัด

กิจกรรมวันผู้สูง 

อายุ 

93.โครงการจัด

กิจกรรมงาน 

ประเพณีสงกรานต ์

94.ประเพณีวัน

สารทเดือนสิบ 

กอง

การศึกษา 

- 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 91 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.1 ส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ย.2 พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัติศาสตร์ 

ย.2 พัฒนา

และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต

ทาง

การเกษตร 

1. สถานที่

ท่องเที่ยวใน

เขตอ าเภอคุ

ระบุรเีป็นที่

รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

2. ประชาชน

ประกอบ

อาชีพและมี

รายได้

เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ร้อยละของ

จ านวน

นักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มขึน้จา

การมา

ท่องเที่ยวใน

ชุมชน 

 

6 5 1 - 12 1.พัฒนา

เครือข่ายการ

ท่องเที่ยวให้มี

การรวมตัวที่

เข้มแข็งและ

สรา้ง

กระบวนการมี

ส่วนร่วม 

1.โครงการก่อสรา้ง

ศูนย์เรียนรู้ 

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอ 

เพียงบ้านปูาหลวย  

(ชุมชนแม่นางขาว/

ชุมชน- 

นางย่อน) 

2.โครงการจัดตั้ง

ลานสินค้า 

ชุมชน 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

3.โครงการปลูกผัก

สวนครัว 

ปลอดสารพิษตาม

แนวปรัชญา- 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด - 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 92 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.1 ส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ย.2 พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัติศาสตร์ 

ย.2 พัฒนา

และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต

ทาง

การเกษตร 

1. สถานที่

ท่องเที่ยวใน

เขตอ าเภอคุ

ระบุรเีป็นที่

รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

2. ประชาชน

ประกอบ

อาชีพและมี

รายได้

เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ร้อยละของ

จ านวน

นักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มขึน้จาก

การมา

ท่องเที่ยวใน

ชุมชน 

 

6 5 1 - 12 1.พัฒนา

เครือข่ายการ

ท่องเที่ยวให้มี

การรวมตัวที่

เข้มแข็งและ

สรา้ง

กระบวนการมี

ส่วนร่วม 

4.โครงการปลูกผัก

สวนครัว 

ปลอดสารพิษตาม

แนวปรัชญา- 

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.โครงการปรับปรุง

ตลาดสด 

บขส.คุระบุร ี

(ชุมชนนางย่อน) 

6.โครงการจัดท า

ปูายต้อนรับ 

เข้าสู่เขตเทศบาล 

(คลองบางปด) 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

ส านักปลัด - 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 93 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.1 ส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ย.2 พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัติศาสตร์ 

ย.2 พัฒนา

และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต

ทาง

การเกษตร 

1. สถานที่

ท่องเที่ยวใน

เขตอ าเภอคุ

ระบุรเีป็นที่

รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

2. ประชาชน

ประกอบ

อาชีพและมี

รายได้

เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ร้อยละของ

จ านวน

นักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มขึน้จาก

การมา

ท่องเที่ยวใน

ชุมชน 

 

6 5 1 - 12 1.พัฒนา

เครือข่ายการ

ท่องเที่ยวให้มี

การรวมตัวที่

เข้มแข็งและ

สรา้ง

กระบวนการมี

ส่วนร่วม 

7.โครงการ

ประชาสัมพันธ์แหลง่ 

ท่องเที่ยวอ าเภอคุ

ระบุรี 

(ชุมชนนางย่อน/แม่

นางขาว) 

8.โครงการจัดท า

แผนที่ท่อง 

เที่ยวอ าเภอคุระบุรี

พร้อมทั้ง 

จัดท าคู่มือ

ภาษาอังกฤษ ส า 

หรับงานบริการ

(ฉบับพกพา) 

9.โครงการกิจกรรม

ลานวัฒน- 

ธรรมและการ

แข่งขันท าอา- 

หารพืน้บ้าน 

 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 94 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.1 ส่งเสรมิและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

ย.2 พัฒนา

เกษตรกรรม

อย่างย่ังยืน 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัติศาสตร์ 

ย.2 พัฒนา

และเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต

ทาง

การเกษตร 

1. สถานที่

ท่องเที่ยวใน

เขตอ าเภอคุ

ระบุรเีป็นที่

รู้จักของคน

ทั่วไปและชาว

ต่างประเทศ 

2. ประชาชน

ประกอบ

อาชีพและมี

รายได้

เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ร้อยละของ

จ านวน

นักท่องเที่ยว

ที่เพิ่มขึน้จาก

การมา

ท่องเที่ยวใน

ชุมชน 

 

6 5 1 - 12 1.พัฒนา

เครือข่ายการ

ท่องเที่ยวให้มี

การรวมตัวที่

เข้มแข็งและ

สรา้ง

กระบวนการมี

ส่วนร่วม 

10.โครงการ

จักรยานเสือภูเขา 

11.โครงการจัดท า

ปูายแผนที่ 

บอกเส้นทางของแต่

ละชุมชน 

ทั้ง 3 ชุมชน 

(ชุมชนแม่นางขาว) 

12.โครงการ

ปรับปรุงสินค้าพื้น 

บ้านให้เป็นสินค้า 

OTOP  

(ชุมชนท่งมะเดื่อ) 

13.โครงการส่งเสรมิ

สนับสนุน 

การท่องเที่ยวเชิง

เกษตร 

(Home Stay) 

(ชุมชนทุ่งมะเดื่อ) 

 

ส านักปลัด - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 95 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.3 การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัตศาสตร์ 

ย.3 การ

ส่งเสรมิและ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี

ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และเพียงพอ

ในการใช้

ประโยชน์

อย่างย่ังยืน 

1.ชุมชนและ

ท้องถิ่นมี

ความเขม้แข็ง

และมี

ศักยภาพใน

การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

9 5 6 4 27 1.การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติมี

ประสิทธิภาพ

และเขม้แขง็ 

1.โครงการปรับปรุง

ภูมิทัศน ์

ปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ 

2.โครงการหน้าบ้าน

สวยด้วย 

มือเรา 

3.โครงการท้องถิน่

น่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ภายใตแ้ผนปฏิบัติ

การ 21(LA21) 

4.การขับเคลื่อน

ศูนย์ก าจัดขยะ 

มูลฝอยอ าเภอคุระบุ

รี(แบบชีวมวล) 

 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 96 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.3 การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัตศาสตร์ 

ย.3 การ

ส่งเสรมิและ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี

ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และเพียงพอ

ในการใช้

ประโยชน์

อย่างย่ังยืน 

1.ชุมชนและ

ท้องถิ่นมี

ความเขม้แข็ง

และมี

ศักยภาพใน

การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

9 5 6 4 27 1.การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติมี

ประสิทธิภาพ

และเขม้แขง็ 

5.โครงการ

สนับสนุนและ

เสรมิสรา้ง 

สมรรถนะให้กับ

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการ

บรหิารจัดการ 

ขยะมูลฝอยและของ

เสียอันตราย 

จากชุมชนประจ าปี 

พ.ศ.2560 

6.โครงการจัดซือ้

รถบรรทุกขยะ 

7.โครงการส่งเสรมิ

การคัดแยกในครัว 

เรือนพร้อมทั้ง

ตะแกรงจุดวางถงั 

ขยะทุกซอยในชุมชน

ทั้ง 3 ชุมชน 

(การเก็บขยะแบบไร้

กลิ่น) 

 

 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 97 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.3 การจัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุล 

ย.1 พัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

และประวัตศาสตร์ 

ย.3 การ

ส่งเสรมิและ

อนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1.ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมี

ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และเพียงพอ

ในการใช้

ประโยชน์

อย่างย่ังยืน 

1.ชุมชนและ

ท้องถิ่นมี

ความเขม้แข็ง

และมี

ศักยภาพใน

การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

9 5 6 4 27 1.การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติมี

ประสิทธิภาพ

และเขม้แขง็ 

8.โครงการหมูบ่้าน

ปลอดถังขยะ 

(ใช้ถุงด า 100 % ) 

9.โครงการจัดท าปุ๋ย

ชีวภาพ 

(ทั้ง 3 ชุมชน) 

10.โครงการอบรม

ให้ความรู้ 

เกี่ยวกับการจัดท า

ปุ๋ยชีวภาพ 

11.โครงการส่งเสรมิ

และสนับ 

สนุนผลิตภัณฑ์แปร

รูปทาง 

การเกษตร 

12.ฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการ

ท าเกษตรชีวภาพ 

 

กอง

สาธารณสุข 

- 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 98 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.4 การ

บรหิาร

จัดการ 

ย.5 การ

ปูองกันและ

ปราบปราม

การทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

1.ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่นตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่

พอใจในการ

ให้บรกิารของ

บุคลากรทกุ

ฝุายทุกกอง 

16 10 11 9 46 1.การบรหิาร

จัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

1.โครงการปกปูอง

สถาบันชาต ิ

2.โครงการสรา้ง

เสรมิประชา- 

ธิปไตยให้แก่สภา

เด็กและ 

เยาวชน 

3.โครงการจัดการ

เลือกตั้งผู้ 

บรหิารและสมาชกิ

สภา 

ท้องถิ่น 

4.โครงการส ารวจ

และจัดเกบ็ 

ข้อมูลพืน้ฐานของ 

อปท. 

 

ส านักปลัด - 

 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 99 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.4 การ

บรหิาร

จัดการ 

ย.5 การ

ปูองกันและ

ปราบปราม

การทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

1.ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่นตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่

พอใจในการ

ให้บรกิารของ

บุคลากรทกุ

ฝุายทุกกอง 

16 10 11 9 46 1.การบรหิาร

จัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

5.โครงการจัดเวที

ประชาคม 

การจัดท าแผนชุมชน

และแผน 

พัฒนาสี่ปีเทศบาล

ต าบล 

คุระบุรี 

6.โครงการเทศบาล

พบประชาชน 

7.โครงการศูนย์

คุ้มครองสทิธิ ์

และให้ความ

ช่วยเหลือทางกฏ 

หมายแกป่ระชาชน 

8.โครงการสรา้ง

ห้องประชุมอา- 

คารส านักงาน

เทศบาลต าบล 

คุระบุรี 

 

ส านักปลัด  - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 100 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.4 การ

บรหิาร

จัดการ 

ย.5 การ

ปูองกันและ

ปราบปราม

การทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

1.ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่นตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่

พอใจในการ

ให้บรกิารของ

บุคลากรทกุ

ฝุายทุกกอง 

16 10 11 9 46 1.การบรหิาร

จัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

9.ค่าจา้งที่ปรกึษา

ออกแบบ 

อาคาร(สถานที่

ต่างๆ) 

10.ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาครุภัณฑ ์

และทรัพย์สินของ

เทศบาล 

11.โครงการก่อสรา้ง

โรงจอดรถ 

ส านักงานเทศบาล

ต าบล 

คุระบุรี 

12.โครงการพัฒนา

ศักยภาพและ 

ทัศนศึกษาดงูานของ

บุคลากร 

ในสังกัดเทศบาล 

ส านักปลัด  - 

 



 
 

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลคุระบุรี(พ.ศ.2561-2564) 

น 
หน้า 101 

 

 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.4 การ

บรหิาร

จัดการ 

ย.5 การ

ปูองกันและ

ปราบปราม

การทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

1.ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่นตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่

พอใจในการ

ให้บรกิารของ

บุคลากรทกุ

ฝุายทุกกอง 

16 10 11 9 46 1.การบรหิาร

จัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

13.โครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ 

ในการตรวจสอบ

และแจง้ 

ข่าวการทุจรติแก่

ประชาชน 

14.โครงการรับฟัง

ความคดิเห็น 

เวทีประชาคม 

15.โครงการจัดท าตู้ 

ปณ. และ 

เวปไซต์ แจง้เหตุ

ทุจรติ 

ประจ าเทศบาลและ

ชุมชน 

ทั้ง 3 ชุมชน 

 

ส านักปลัด  - 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

เทศบาล

ต าบลคุระบุร ี

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย   

 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยรับผดิ 

ชอบ 

 

หน่วย 

สนับสนุน 

 

 

2561 

 

 

2562 

 

 

2563 

 

 

2564 

 

 

ความก้าว 

หน้าของ

เป้าหมาย 

ย.4 คนพังงามี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สังคมน่าอยู่ 

ย.3 พัฒนาคุณภาพ

ชีวติอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

ย.4 การ

บรหิาร

จัดการ 

ย.5 การ

ปูองกันและ

ปราบปราม

การทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

1.ระบบการ

บรหิาร

จัดการที่ดี

และการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนใน

การพัฒนา

ท้องถิ่นตาม

หลักธรรมาภิ

บาล 

1. ร้อยละของ

ประชาชนที่

พอใจในการ

ให้บรกิารของ

บุคลากรทกุ

ฝุายทุกกอง 

16 10 11 9 46 1.การบรหิาร

จัดการที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

16.โครงการจัดส่ง

เจ้าหน้าที่ของ 

เทศบาลเข้าอบรม

หลักสูตร 

การปูองกันและ

ปราบปราม 

การทุจรติทั้งในและ

ต่าง 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด  - 
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ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
หน่วยงาน

สนับสนุน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัด - 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ส านักปลัด - 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศกึษา - 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา(งาน

บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา) 

กองการศกึษา - 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศกึษา(งาน

ระดับกอ่นวัยเรียนและ

ประถมศึกษา) 

กองการศกึษา - 

บริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานงบกลาง ส านักปลัด - 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ(งานศาสนา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

กองการศกึษา - 

บริการชุมชน

และสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

กอง

สาธารณสุข 
- 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานการ

อุตสาหกรรมและการ

โยธา(งานกอ่สร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน) 

กองชา่ง อบจ.,ส่วน

ราชการ,กรม

ส่งเสริมฯ,กรม

ทรัพยากรฯ

,ฯลฯ 
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หมายเหต ุ: 1. ยุทธศาสตร์ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงานก็ได้ และ 

                                 หน่วยงานรับผดิชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 

         2.ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร

ปกครอง 

            ส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบรกิารชุมชนและสังคม เป็นต้น 

   3.แผนงาน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร 

            ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสงัคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
หน่วยงาน

สนับสนุน 

2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว 

บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
ส านักปลัด - 

3 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

 

บริการชุมชน

ลังคม 

แผนงานสาธารณสุข

(งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏกิูล) 

กอง

สาธารณสุข 
- 

  
บริการชุมชน

และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข

(งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข) 

กอง

สาธารณสุข 
- 

4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน(งาน

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งของชุมชน) 

ส านักปลัด  

  
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน(งาน

ก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน) 

ส านักปลัด  

  
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ส านักปลัด  

5 
ยุทธศาสตร์การปูองกันและ

ปราบปรามการทุจรติคอร์รัปชั่น 

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ส านักปลัด  

รวม 5 ยุทธศาตร ์ 2 ดา้น 6 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 

อบจ.,ส่วน

ราชการ,กรม

ส่งเสรมิฯ,

กรม

ทรัพยากรฯ

,ฯลฯ 
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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิ จารณาการติดตามและประ เมิ นผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว

เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใชง้บประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  15 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร ์65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน ์ 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์  5  คะแนน 

(6) เปูาประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ 5  คะแนน 

(8) แผนงาน  5  คะแนน 

(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  5  คะแนน 

(10)ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี 

ประกอบด้วย  
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2.1 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา  10  คะแนน 

2.2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ  10  คะแนน 

2.3 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  10  คะแนน 

2.4 ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  10  คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5  คะแนน 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 

(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5  

คะแนน 

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์20 ปี 5 คะแนน 

(5) เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ 12  5  คะแนน 

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5  คะแนน 

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน  

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 

(10)มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 

(11)มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      5  คะแนน 

(12)ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามที่เทศบาลต าบลคุระบุรี  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนา 

เทศบาลต าบลคุระบุรีให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 

ข้อ 13 
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 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว แบะต้องปิด

ประกาศไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม 

ของทุกปี 

 โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ มีดังนี้ 

 แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 081110.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 เรื่องแนวทาง

และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 8010.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 

พฤศจกิายน 2556 ให้แลว้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 การวัดผลเชิงคุณภาพ 

 เทศบาลต าบลคุระบุรี ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมนิความพงึพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลคุระบุรีในภาพรวม 

 โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่ 3/2 แบบประมินความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลคุระบุรี 

 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เชน่ จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

(1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 

(2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มคีวามยุ่งยากมากขึ้น 

(3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก 

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อนน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ) 
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(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใหม้ีความสอดคล้องกัน 

(2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 

(4) เทศบาลต าบลคุระบุรี ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่

ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายจ่าย

รายการใหม่ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


