ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
๓.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา
เทศบาลเมื องกระบี่ ได้ว างแนวคิ ด ในการพั ฒ นาองค์ก รตามแผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาของ
เทศบาล และมี ความสอดคล้ อ งต่อ ยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาจังหวัด
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
และปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งการจัดทาแผนพัฒ นาสามปีเป็นการดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ศั กยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
๑. บุคลากรมีป ระสบการณ์ และความรู้ในภารกิจงานที่รับผิดชอบ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของงานมี
ประสิทธิภาพ
๒. เป็นศูนย์กลางของจังหวัด มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่อยู่เป็นจานวนมาก
ทาให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
๓. ที่ตั้งและขนาดของสานักงานมีความเหมาะสม ประชาชนเดินทางมาติดต่อและใช้บริการได้
โดยสะดวก ประกอบกับมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๔. การสื่อสารภายในองค์กรมีความคล่องตัว มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๕. ความคล่องตัวในการบริห ารงบประมาณจึงทาให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถกระทาได้
รวดเร็ว
๖. ชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการบริห ารจัดการท้องถิ่น อสม. มีจิตบริการและ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง
๗. ผู้บริหารมีนโยบายการพัฒนาเมืองที่ชัดเจน
๘. มีการพัฒ นากระบวนการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจาตัวประชาชน, ศูนย์บริการร่วมเทศบาลเมืองกระบี่ (One stop service) รวมทั้งนโยบายการ
ให้บริการเชิงรุก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๙. นโยบายพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วของผู้ บ ริห าร ก่ อ ให้ เกิด แหล่ งท่ อ งเที่ ย วขึ้ น ในเขตเทศบาล
เป็นจานวนมาก
๑๐. มีตลาดสดขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดสดมหาราช รวมทั้งสถานที่จาหน่วยสินค้ า ลานค้าขาย
สิ น ค้า เช่น ถนนคนเดิน ตลาดเย็ น หน้ าโรงแรมซิตี้ ลานขายอาหารสะพานเจ้าฟ้า ลานขายอาหาร
สวนสาธารณะธารา ก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
เขตเทศบาล
จุดอ่อน (Weakness : W)
๑. งบประมาณมีจากัด โดยเฉพาะงบประมาณด้านการลงทุน ที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง เช่น
ด้านการท่ องเที่ย ว ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม และการศึ กษา จึงต้ องใช้ วิธีป ระสานขอรับ
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความล่าช้า และไม่ทันตามสภาวการณ์ที่จาเป็น
๒. บุคลากรทางานแยกส่วน ขาดการมองเป้าหมายเดียวกันขององค์กร

๓. ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชน
๔. สภาพภูมิทัศน์บางส่วนของเมืองไม่สวยงาม เช่น บริเวณที่มีสายไฟฟ้ารกรุงรัง เป็นต้น
๕. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ายังไม่ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
โอกาส (Opportunity : O)
๑. นโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ส่ งผลดีต่อการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามารถกระทาได้สะดวกมากขึ้น
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,
จังหวัดกระบี่, กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, กรมการท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น
๓. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนามาประยุกต์ใช้ สาหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๔. การมีนโยบายการประกวดเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้องค์กร
เกิดความตื่นตัวและพั ฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี การประกวดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การประกวดรางวัลพระปกเกล้า เป็นต้น
๕. สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้ออาทร มีความเป็นเอกลักษณ์เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
๖. เมืองมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถส่งเสริมและพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้
๗. การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
๘. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหาร ได้รับการตอบสนองเป็น
อย่างดีจากศิลปินแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม
๙. นโยบายรัฐบาลที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ เช่น โครงการร้อยมือสร้าง
เมือง เป็นต้น
๑๐. พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป และหั นมาให้ความ
สนใจเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โดยนักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่าง
เดียว
๑๑. เขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีภูมิประเทศที่ส วยงาม มีแม่น้ากระบี่ ป่าชายเลนอยู่ห น้าเมือง
เสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดี รองรับการเป็นห้องรับแขกของจังหวัดกระบี่
อุปสรรค (Threat : T)
๑. อิทธิพลของกระแสโลกาภิ วัฒ น์และการค้าเสรีส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการขัดแย้งทางความคิด การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
๒. จังหวัดกระบี่มีค่าครองชีพสูง
๓. การรับภาระปริมาณขยะมูลฝอยจากหน่วยงานภายนอก
๔. การเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่สถานบริการด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลรัฐ ไม่สามารถ
ให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ประชาชนบางส่วนต้องเดินทางไปรักษาที่ต่างจังหวัด
๕. เยาวชน ประชาชน บางส่วนขาดจิตสานึกสาธารณะ ทาลายทรัพย์สินทางราชการ ไม่รักษา
ความสะอาด ขาดวินัยจราจร

๖. การจั ดกิจ กรรมคาราวานสิ น ค้าบ่อยครั้ง ก่อให้ เกิดปัญ หาการจราจรติดขัด รวมทั้งปัญ หา
อุบัติเหตุต่างๆ
๗. การเข้ามาของห้างขนาดใหญ่ รวมทั้งงานคาราวานสินค้า ส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อย
ในเขตเทศบาล
๓.๒ การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนพัฒนาสามปี ฉบับ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑, ๒ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจานวนโครงการตามแผนพัฒ นา
ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๕๕๖ โครงการ สามารถตั้งงบประมาณดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน จานวน
๔๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๙ มีรายละเอียดจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม เป็นการดาเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมของเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เป็ น การวางรากฐานการพัฒ นาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการในแผนพั ฒ นาสามปีทั้งสิ้ น
จานวน ๔๐ โครงการ ได้รับ การจัดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนินการ จานวน ๒๗ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๕๐ มีโครงการสาคัญที่ดาเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนนภาจรัส ซอย ๑ (หลั ง
หมู่บ้ านแกรนด์เวิล เลจ), โครงการก่อสร้างถนนศฤงคารพั ฒ นา ซอย ๗ (หลั งสนามแบดมิ นตัน บี จี),
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้าถนนกระบี่ ซอย ๘ (นารถวิถี), โครงการก่อสร้างถนน
มหาราช ซอย ๓๙ (ซอยสมสุข) เพิ่มเติม, โครงการก่อสร้างถนนวิลมล ช่วงกลาง เพิ่มเติม เป็นต้น
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต เป็นการดาเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาล ให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการดูแลตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งจบชีวิต มีโครงการทั้งสิ้น จานวน ๔๓๒ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนิน การ จานวน ๓๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๐ มีโครงการสาคัญที่ดาเนินการ ได้แก่
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่, โครงการรณรงค์
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนและโรงเรียน, โครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ๑๒,๐๐๐ เตียง,
โครงการเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด, โครงการประกวดแผงจาหน่ายสิ นค้าในตลาดสดมหาราช,
โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เป็นต้น
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย ว
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ รวมทั้งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
อันเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น จานวน ๑๔ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนิ น การ จ านวน ๑๐ โครงการ คิดเป็ นร้อยละ ๗๑.๔๓ ได้แก่ โครงการพลิ กฟื้ นเศรษฐกิจเพื่ อ
ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว, โครงการจั ด การประชุ ม เพื่ อ ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว, โครงการแข่ งขั น ซี ค ายั ค
นานาชาติ, โครงการจัดงานแสดงวาดภาพโดยศิลปินอันดามัน ศิลปินภาคใต้ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ, โครงการจัดหาตุ๊กตาสัญลักษณ์รูปช้าง เป็นต้น
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการดาเนินการเพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชน มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินในระดับรากหญ้ า มีโครงการทั้งสิ้น จานวน
๔ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ จานวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่, โครงการอบรมอาชีพ
กลุ่มสตรี, โครงการอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านสายใยรักครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการดาเนินการเพื่อ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดารงชีวิต รักษาสมดุลของระบบ
นิเวศวิทยา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีโครงการทั้งสิ้น จานวน ๑๗ โครงการ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ ได้แก่ โครงการต้นกล้า ป่าชุมชน,
โครงการซ่อมป่ารักษาชุมชน, โครงการจ้างเหมาตัดแต่งและตัดหญ้าริมทางเท้าขอบคูระบายน้าและริม
ถนน, โครงการบารุงรักษาบ่อปรับปรุงคุณภาพน้า, โครงการจ้างเหมาดูแลทาความสะอาดและบารุงรักษา
ระบบระบายน้าในตลาดสดมหาราช, โครงการรักษาความสะอาดในเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่น,
โครงการรณรงค์ทาความสะอาดตลาดสด, โครงการถนนปลอดถังขยะ เป็นต้น
๖. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการบริ ก ารประชาชนและบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เป็ น การ
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบาย การบริหาร การเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนางานด้านบริการให้พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการใช้
บริการ มีโครงการทั้งสิ้น จานวน ๔๙ โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ จานวน
๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ ได้แก่ โครงการประชุมชุมชนสัญจร, โครงการจัดทาแผนพัฒนา
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม, โครงการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่ งชาติและวันพ่อแห่งชาติ,
โครงการเทศบาลพบประชาชน, โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจการเทศบาล,
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้, โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด, โครงการจัดซื้อ
เครื่องเด็กเล่น สาหรับสนามเด็กเล่นบริเวณสวนสาธารณะธารา, โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
สานั กงาน, โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและระงับอัคคีภัย, โครงการรณรงค์ ด้านการป้องกันทุจริต,
โครงการคัดเลือกสานักทะเบียนดีเด่น เป็นต้น

