ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
๔.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑) วิสัยทัศน์การพัฒนา
“กระบี่ เมื อ งน่ า อยู่ ผู้ ค นน่ า รั ก ศู น ย์ ก ลางการให้ ก ารบริ ก าร เป็ น ประตู สู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ (Q-City) ในปี พ.ศ.๒๕๖๙”
๒) พันธกิจ
๑. ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการรักษาความสะอาด ตามแนวทาง
ของเมืองแห่งคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาดในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่มีผลต่อ
สุขอนามัย ของประชาชน ความสะอาดด้านจิตใจโดยการส่ งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมให้ แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน การสร้างจิตสานึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนความสะอาดโปร่งใสของหน่วยงาน
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสานึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือก
๓. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายการจราจรในเขตเทศบาล เพื่ออานวย
ความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล ตลอดจนการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โดยมุ่งเน้นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุก
ระดับ ให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งได้รับ การสั งคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่
๖. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพ ให้ประชาชนมีงานทา การจัดให้มีตลาด
แหล่ ง ค้ า ขาย และการกระจายรายได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนน้ อ มน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของประเทศ
๘. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตเมือง และการ
ดาเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
การสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่ น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของกระบี่

๓) เป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา
๑. เมืองสะอาด (Clean City) เป็นเมืองที่มีการบูรณาการความสะอาดในด้านพื้ นที่ ด้าน
จิตใจ รวมทั้งการกระทาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๑.๑ ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง หน่วยงาน
๑.๒ ความสะอาดในด้านจิตใจคุณธรรม จริยธรรม
๑.๓ ความสะอาดภายในหน่วยงาน ความโปร่งใสในการบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
๒. เมืองสีเขียว (Green City) เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สมบูรณ์ และประชาชนมีจิตสานึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีพลังงานทางเลือกสาหรับใช้ประโยชน์ จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๒.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้มีความ
สมบูรณ์ และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
๒.๒ มีพลังงานทางเลือกสาหรับใช้ประโยชน์
๓. เมืองปลอดภัย (Safety City) เป็นเมืองที่ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในด้านต่างๆ เช่น ถนน การจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และยาเสพติด เป็นต้น จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๓.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓.๒ เด็ก เยาวชน และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
๔. เมื อ งสุ ข ภาพ (Healthy City) เป็ น เมื อ งที่ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี รวมทั้ ง
ประชาชนได้รับการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง ตลอดจนมีกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และมีสถานที่ออก
กาลังกาย อย่างเพียงพอ จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๔.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
๔.๒ ประชาชนได้รับการดูแลในด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม
๕. เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City) เป็นเมืองที่ประชาชนมีความ
เพียบพร้อมในด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพ รายได้ และอื่นๆ
ทั้งทางวัตถุและจิตใจ รวมทั้งสามารถดารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความพร้อม
ของหน่วยงานที่สามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จาแนกรายละเอียดได้
ดังนี้
๕.๑ มั่งคั่งในด้านความรู้จากโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณภาพ
๕.๒ มั่งคั่งในด้านความเจริญ งอกงามทางจิตใจ จากศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริม
๕.๓ มั่งคั่งในด้านอาชีพและรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๔ มั่งคั่งในด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ที่มคี วามพร้อม

๖. เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City) เป็นเมืองที่
มีการพั ฒ นาทรัพ ยากรทางการท่อ งเที่ ย วต่างๆ เพื่ อเป็น การดึ งดูด ให้ นั กท่ องเที่ ยวเข้ามาท่อ งเที่ ยวในเขต
เทศบาลและกระจายไปแหล่งอื่นๆ จาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
๖.๑ เป็ น สถานที่ ร องรั บ และดึ ง ดู ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและต่ า งประเทศเข้ า มา
ท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น และส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ
จังหวัดกระบี่ อันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว
๖.๒ สามารถกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๔) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์เมืองสะอาด (Clean City)
๑.๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด และการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมรณรงค์
และสร้างจิตสานึกในการรักษาความสะอาดแก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
๑.๒. การพัฒ นาด้านสุ ขาภิบ าลอาหาร อนามัยสิ่ งแวดล้ อม อาชีว อนามัย และอาคาร
สถานที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดต่ างๆ พร้อมรณรงค์ ส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมายและ
ดาเนินการในเชิงรุก
๑.๓. จัดระบบบาบัดน้าเสียและส่งเสริมให้มีการจัดการน้าเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งตลาดและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดรูปที่ดินและผังเมืองในเขตเทศบาล เพื่ อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑.๕. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสานึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม
เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม และส่วนรวมทุกด้าน
๑.๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน
การรวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง
๑.๗. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
๑.๘. การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารให้ ป ระชาชน เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้
ตลอดจนเปิ ด ช่ อ งทางในการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในการ
ปฏิบัติงาน
๒. ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว (Green City)
๒.๑. สร้ า งจิ ต ส านึ ก และส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ตลอดจนการลด
ภาวะโลกร้อน
๒.๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุง บารุงรักษาภูมิทัศน์
ของเมือง อย่างยั่งยืน รวมทั้งการตกแต่งพัฒนาเกาะกลางถนน การจัดทาสวนหย่อม
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในที่สาธารณะ
๒.๓. การส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก

๓. ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย (Safety City)
๓.๑. ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้า คูคลอง ท่า
เทียบเรือ สิ่งอานวยความสะดวก และปลอดภัยอื่นๆ
๓.๒. พัฒนาระบบจราจรให้ได้มาตรฐาน พร้อมอบรมให้ความรู้ รณรงค์ สร้างจิตสานึกใน
การขับขี่ปลอดภัย และการเคารพรักษากฎวินัยจราจร เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยใน
เขตเมือง
๓.๓. การปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างให้ครอบคลุม
๓.๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓.๕. รณรงค์ ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกัน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล
๔. ยุทธศาสตร์เมืองสุขภาพ (Healthy City)
๔.๑. ส่งเสริมและดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยส่งเสริม สนับสนุน หรือ
จัดให้มีกิจกรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
๔.๒. สนับ สนุน ส่งเสริม จัดให้ มีกิจกรรม การแข่งขันกีฬา หรือมีกิจกรรมการฝึกสอน
รวมทั้งก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกาย
๔.๓. การพัฒ นาสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
อื่น ๆ ทั้ งใน ด้ านสุ ขภาพอนามั ย และโอกาสทางสั งคม รวมทั้ งการด าเนิ น ชี วิ ต
การศึกษา อาชีพ
และอื่นๆ
๔.๔. การขยายเขตประปาให้ครอบคลุม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Wealthy City)
๕.๑. การส่ งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา เพื่ อความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
๕.๒. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
๕.๓. การอนุ รักษ์ ส่ งเสริม สนับสนุน และทานุ บารุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมการ
สนั บ สนุ น การดาเนิ น การ รวมทั้งส่ งเสริม สนั บสนุน หรือจัดให้ มีกิจกรรมในการ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๔. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ตลอดจนเผยแพร่ ส่งเสริม และให้ความรู้ ในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕.๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของประเทศ
๕.๖. ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เครื่อ งใช้ แ ละสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานให้ ส ะอาดเพี ย งพอ
เหมาะสม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ

๖. ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality Tourist Destination City)
๖.๑. พัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่
ท่องเที่ยว รวมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้ง
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ
๖.๒. พัฒ นาศูน ย์ การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม ศิลปะ และวัตถุโบราณแก่
ประชาชน และนักท่องเที่ยว
๖.๓. การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว และอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศทางการท่องเที่ยวที่ดี
ของเมือง

๔.๒ บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

