ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
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
นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
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 รวมทั้งสถานที่จาหน่วยสิ นค้า ลานค้าขาย
สิ น ค้า เช่น ถนนคนเดิน ตลาดเย็ น หน้ าโรงแรมซิตี้ ลานขายอาหารสะพานเจ้าฟ้า ลานขายอาหาร
สวนสาธารณะธารา ก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใน
เขตเทศบาล
๑๑. ภายในเขตเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ วัฒนธรรม และประติมากรรม จึงเป็นการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว

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
เกิดความตื่นตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี การประกวดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน การประกวดรางวัลพระปกเกล้า เป็นต้น
๕. สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้ออาทร มีความเป็นเอกลักษณ์เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
๖. เมืองมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถส่งเสริมและพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้
๗. การเปิดประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
๘. นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหาร ได้รับการตอบสนองเป็น
อย่างดีจากศิลปินแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม
๙. นโยบายรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กระบี่เมืองศิลปะ เป็นต้น
๑๐. พฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไป และหั นมาให้ความ
สนใจเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โดยนักท่องเที่ยวต้องการเรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทางทะเลเพียงอย่าง
เดียว
๑๑. เขตเทศบาลเมืองกระบี่ มีภูมิประเทศที่ส วยงาม มีแม่น้ากระบี่ ป่าชายเลนอยู่ห น้าเมือง
เสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดี รองรับการเป็นห้องรับแขกของจังหวัดกระบี่
๑๒. ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนในเขตเมืองมากขึ้น
เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น

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 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

๑.เมืองสะอาด
(Clean City)
๒.เมืองสีเขียว
(Green City)
๓.เมืองปลอดภัย
(Safety City)
๔.เมืองสุขภาพ
(Healthy City)
๕.เมืองมั่งคั่งตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(Wealthy City)
๖.เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ
(Quality Tourist
Destination City)
รวม

จำนวน
โครง
กำรตำม
แผน
พัฒนำ
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จำนวน
โครงกำร
ทีต่ ั้ง
งบประมำณ

คิดเป็น
ร้อยละ

ดำเนิน
กำรแล้ว
เสร็จ

คิดเป็น
ร้อยละ

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนิน
กำร

คิดเป็น
ร้อยละ

ไม่ได้
ดำเนินกำร

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ
เบิกจ่ายจริง

39

90.70

32

82.05

1

2.57

6

15.38

19,530,725.69

21

11

52.38

10

90.91

-

-

1

9.09

2,134,328

59

34

57.63

14

41.18

19

55.88

1

2.94

4,029,034.88

83

80

96.39

69

86.25

3

3.75

8

10

54,760,450

118

106

89.83

68

64.15

21

19.81

17

16.04

34,496,416.51

21

13

61.90

4

30.77

5

38.46

4

30.77

731,710

345

283

82.03

197

69.61

49

17.32

37

13.07

115,682,665.08

ในการติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น การโครงการตามแผนพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งกระบี่
ปี ง บประมาณ 255๗ มี โ ครงการตามแผนพั ฒ นาสามปี จ านวน 345 โครงการ สามารถตั้ ง
งบประมาณด าเนิ น การได้ จ านวน 283 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.03 ของโครงการตาม
แผนพัฒนา โดยดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 197 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.61 ของโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.32 ของโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณ ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.07 ของโครงการที่ตั้ง
งบประมาณจ่ า ยจริ ง 115,682,665.08 บาท โดยเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น รายได้ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองกระบี่ จ่ายขาดเงินสะสม โดยมีผลการเบิกจ่ายจริง
ที่แสดงผลรวมของโครงการที่แล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว สาหรับ
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการหรือไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น บางโครงการเป็นการบูรณาการร่วมกับ
โครงการอื่น บางโครงการโอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่มีความจาเป็น รายละเอียด
จาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์เมืองสะอาด (Clean City) ตั้งงบประมาณดาเนินการ จานวน 39 โครงการ
ดาเนิ นการแล้วเสร็จ จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
อยู่ ร ะหว่างด าเนิ น การ จ านวน 1 โครงการ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.57 ไม่ ได้ ด าเนิ น การ จานวน 6
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.38 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง 19,530,725.69 บาท
๒. ยุทธศาสตร์ เมืองสีเขียว (Green City) ตั้งงบประมาณดาเนินการ จานวน 11 โครงการ
ดาเนิ น การแล้ วเสร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง
2,134,328 บาท
๓. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City) ตั้งงบประมาณดาเนินการ จานวน 34 โครงการ
ดาเนิ นการแล้วเสร็จ จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
อยู่ระหว่างดาเนิ นการ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.88 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง
4,029,034.88 บาท
๔. ยุทธศาสตร์เมืองสุขภาพ (Healthy City) ตั้งงบประมาณดาเนินการ จานวน 80 โครงการ
ดาเนิ นการแล้วเสร็จ จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของโครงการที่ตั้ งงบประมาณ
อยู่ ระหว่างดาเนิ น การ จานวน 3 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 3.75 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ดาเนิ นการ จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง
54,760,450 บาท
๕. ยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งมั่ ง คั่ งตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Wealthy City) ตั้ ง งบประมาณ
ดาเนิ น การ จานวน 106 โครงการ ดาเนินการแล้ วเสร็จ จานวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
64.15 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
19.81 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.04
ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง 34,496,416.51 บาท
๖. ยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality Tourist Destination City)
ตั้งงบประมาณดาเนินการ จานวน 13 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 38.46 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ ไม่ได้ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
30.77 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ่ายจริง 731,710 บาท

๓.๓ การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑. ยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งสะอาด (Clean City) เป็ น การส่ งเสริม สนั บ สนุ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
และพัฒนาการรักษาความสะอาด ตามแนวทางของเมืองแห่งคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในด้าน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่มีผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ความสะอาดด้านจิตใจโดย
การส่งเสริมคุณ ธรรมจริย ธรรมให้ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน การสร้างจิตสานึกที่ ดีของการอยู่
ร่วมกัน ในสั งคม ตลอดจนความสะอาดโปร่งใสของหน่ว ยงาน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร เมื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาแล้ว ทาให้เกิดการ
บูรณาการความสะอาดในด้านพื้นที่ และด้านจิตใจ รวมทั้งการกระทาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิด
ความสะอาด เป็ น ระเบี ย บเรียบร้อยของบ้านเมืองและหน่วยงาน ความสะอาดในด้านจิตใจคุณ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
มากขึ้น เป็นต้น
๒. ยุ ท ธศาสตร์ เ มื อ งสี เ ขี ย ว (Green City) เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู ดู แ ลและรั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมประชาชน
ให้มีจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน
ทางเลือก เมื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาแล้ว ทาให้เมืองยังคงสภาพพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวด ล้ อ ม ที่ สม บู รณ์ และป ระช าช น มี จิ ต ส านึ ก มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น
๓. ยุ ท ธศาสตร์ เมืองปลอดภั ย (Safety City) เป็ นการปรับปรุงและพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน
โครงข่ายการจราจรในเขตเทศบาล เพื่ออานวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษา
ความสงบเรี ย บร้ อยความปลอดภั ย ในชีวิตและทรัพย์สิ นด้านต่างๆ ให้ ครอบคลุ มพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตลอดจนการรณรงค์ ป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด เมื่อ ดาเนิน การตามแผนพั ฒ นาแล้ ว ท าให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านต่างๆ เช่น ถนน โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร
ไฟฟ้ าแสงสว่าง และยาเสพติด เป็ น ต้น ส่ งผลให้ ป ระชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้ งที่ เข้ามาดาเนิ น
กิ จ กรรมต่ า งๆ ในเขตเทศบาลมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ในขณะที่ เ ด็ ก เยาวชน
และประชาชน มีกิจกรรมและพฤติกรรมที่ห่างไกลจากยาเสพติดเพิ่มขึ้น
๔. ยุทธศาสตร์เมืองสุ ขภาพ (Healthy City) เป็นการพัฒ นาด้านคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง รวมทั้ งได้รั บ การสั งคมสงเคราะห์ และสวัส ดิก ารอย่างครอบคลุ มทั่ ว ถึง เมื่อด าเนิน การตาม
แผนพั ฒ นาแล้ ว ท าให้ เป็ น เมื อ งที่ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี รวมทั้ งประชาชนได้ รั บ การสั งคม
สงเคราะห์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนมี กิ จ กรรมด้ า นกี ฬ า นั น ทนาการ และมี ส ถานที่ อ อกก าลั ง กาย
อย่างเพียงพอ ส่งผลให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับ
การดูแลในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม
๕. ยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งมั่ งคั่ งตามปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Wealthy City) เป็ น การส่ งเสริ ม
สนั บสนุน และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให้ ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
รวมทั้งการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีงานทา การจัดให้มีตลาด แหล่งค้าขายและการกระจาย
รายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
การดาเนินชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของประเทศ

เมื่ อ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาแล้ ว ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามเพี ย บพร้ อ มในด้ านการศึ ก ษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพ รายได้ และอื่นๆ ทั้งทางวัตถุและจิตใจ สามารถ
ดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความพร้อมของหน่วยงานที่สามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งในด้านความรู้จากโรงเรียนใน
สังกัดที่มีคุณภาพ ความมั่งคั่งในด้านความเจริญงอกงามทางจิตใจ จากศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ที่ มี การอนุ รัก ษ์ และส่ งเสริม ความมั่ งคั่ งในด้ านอาชีพ และรายได้ ที่ เพี ยงพอกั บ
รายจ่าย สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความมั่งคั่งในด้านประสิทธิภ าพการบริห ารการปฏิบัติงานจากบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ที่มีความพร้อม เป็นต้น
๖. ยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งแห่ ง การท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality Tourist Destination City)
เป็ น การพัฒ นาด้านการท่องเที่ ย ว โดยการพั ฒ นาทรัพ ยากรการท่องเที่ยวในเขตเมืองและการดาเนิ น
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การ
สร้างความเชื่อมโยงทางการท่ องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่ เมื่อดาเนินการตามแผนพัฒนาแล้ว ทาให้มีการ
พัฒ นาทรั พ ยากรทางการท่ องเที่ย วต่ างๆ เพื่ อเป็ น การดึงดูดให้ นัก ท่อ งเที่ ยว เข้ามาท่อ งเที่ ยวในเขต
เทศบาล และกระจายไปแหล่งอื่นๆ ส่งผลให้เป็นสถานที่รองรับและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ต่ างประเทศเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วในเขตเมื อ งเพิ่ ม ขึ้ น และส่ งต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไปยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
ของจังหวัดกระบี่ อันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว และสามารถกระตุ้นและสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

