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เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยและสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้งใหกระผมนายโชคนรินทร  ขาวเหลือง
ไดรับการเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย และกระผมไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลตําบลกระบี่นอย ภายใตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียนเสนอตอสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย เมื่อวันที่                    
๒6  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารงาน
ดังกลาวไปแลว นั้น 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)   
พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๔๘  ทศ  วรรคหา  ซึ่งกําหนดใหนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป กระผมในนามของหัวหนาคณะผูบริหารเทศบาลตําบลกระบี่นอย
จึงใครขอเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ตอสภาเทศบาลตําบล
กระบี่นอยอันทรงเกียรติแหงนี้ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ดานการเมืองและการบริหาร 
 เทศบาลตําบลกระบี่นอยตองการพัฒนาองคกรใหเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี          
มีมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพ และความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความ

รวดเร็ว  สามารถสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางตรงเปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน อีกทั้งสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชนและสรางกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชน

ไดรับทราบเพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอย
ไดดําเนินโครงการดานการเมืองและการบริหารที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ งบประมาณ  69,875 บาท 
 2. โครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป งบประมาณ 
90,902.40 บาท 
 3. โครงการเพิ่มศักยภาพ และทัศนะศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน 
และองคกรกลุมตาง ๆ งบประมาณ 373,925 บาท 
 4. ซอมแซมครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน งบประมาณ 322,503.20 บาท 
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โครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพ และทัศนะศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูนําชุมชน และองคกรกลุมตาง ๆ 

 5. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จางเทศบาล งบประมาณ 198,600 บาท 
 6. จัดซื้อครุภัณฑประเภทตางๆ ประกอบดวย 

 - ครุภัณฑสํานักงาน ไดแก ตูเหล็กเก็บเอกสาร, เกาอี้พักคอย, เกาอี้ทํางาน, เกาอี้สําหรับ
ผูบริหาร, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 322,900 บาท  

  - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ไดแก กลองถายรูป งบประมาณ 29,800 บาท 
 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องสํารองไฟฟา, เครื่องพิมพ 
งบประมาณ 197,670 บาท 

 7. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณ 7,740 บาท 
 8. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานเขาต้ัง งบประมาณ 1,597,000 บาท 
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 9. โครงการพัฒนาชมรมสายใยรักแหงครอบครัว สูชุมชน รพสต. บานสองแพรก (งบประมาณ 
สปสช.) งบประมาณ 120,240 บาท 
 10. โครงการประชุมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุน 
หลักประกันสุขภาพ (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 22,840 บาท 
 11. โครงการพัฒนาทีมควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับตําบล รพ.สต. บานนาตีน (งบประมาณ 
สปสช.) งบประมาณ 18,060 บาท 
 12. โครงการประชุมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ อาสาสมัคร 
สื่อบุคคลประชาสัมพันธ และผูดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพดานการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุน
(งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 130,040 บาท 
 13. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําการเสริมสรางพลังแกอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบล
กระบี่นอยไรพุง (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 39,875 บาท  

 นอกจากนี้เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดมีการสรางภาคีเครือขายกับภาครัฐ สวนราชการในพื้นที่ 

ภาคเอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ตําบลกระบี่นอย เพื่อสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของ

เทศบาลตําบลกระบี่นอย และสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งและสราง

กระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 
 
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ถือเปนการวางรากฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนในดาน

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจาย

งบประมาณและดําเนินการโครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. โครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยอุทิศ บานคลองเนียง วางทอ HDPE 100 Ø 160 
มม. PN 6.3 ระยะ 93 เมตร และกอสรางวางทอ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3  ระยะ 201 เมตร 
งบประมาณ 209,165 บาท 
 2. โครงการขยายเขตประปาถนนสายในบานน้ําจาน วางทอ HDPE 100 Ø 110 มม.  PN 6.3 
ระยะ 548 เมตร งบประมาณ 217,967 บาท 
 3. โครงการขยายเขตประปาถนนสายน้ํารอบ บานนานอก วางทอ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 
6.3 ระยะ 506 เมตร งบประมาณ 198,963 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการขยายเขตจายน้ําประปาภูมิภาค 
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 4. โครงการขยายเขตประปาถนนสายโคกกอ บานนานอก วางทอ PB Ø 50 มม. SDR 13.5  
ระยะ 387 เมตร งบประมาณ 120,587 บาท 
 5. โครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยสามัญ วางทอ PB Ø 50 มม. SDR 13.5 ระยะ 242  
เมตร งบประมาณ 80,666 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 6. โครงการขยายเขตประปาถนนขางโรงเรียนบานน้ําจาน-ทาเรือ วางทอ HDPE 100 Ø 110 
มม. PN 6.3 ระยะทาง 1,576 เมตร งบประมาณ 603,300 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 7. โครงการขยายเขตประปาถนนสายเพชรเกษม-บานน้ําจาน ตั้งไว 365,000  บาท โดยการ
กอสรางวางทอ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3 ระยะทาง 849 เมตร งบประมาณ 365,000 บาท   
(จายขาดเงินสะสม) 
 8. โครงการขยายเขตประปาสายนานอก  ซอย  3 วางทอ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3 
ระยะทาง 516 เมตร งบประมาณ 241,700 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 9. โครงการขยายเขตประปาถนนสายบานกระบี่นอย-บานไสโปะ วางทอ HDPE 100 Ø110 
มม. PN 6.3 ระยะทาง 1,385  เมตร งบประมาณ 668,600  บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 10. โครงการขยายเขตประปาถนนสายซอยสวนปาลม, ถนนสายบานนํ้าจาน-เขาพนม  และถนน
สายทุงพะยอม-นาตีน  วางทอ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6.3 ระยะ 1,535 เมตร ทอ HDPE 100 Ø 
160 มม. PN 6.3 ระยะทาง 4,209 เมตร งบประมาณ 3,986,750 บาท (จายขาดเงินสะสม)  
 11. โครงการขยายเขตประปาถนนสายคลองเนียง-โลตัส  โดยการกอสรางวางทอ HDPE 100 
Ø 160 มม. PN 6.3 ระยะทาง 476  เมตร งบประมาณ 374,354  บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 12. โครงการซอมแซมทอน้ําดิบและทอจายน้ําประปาเทศบาลตําบลกระบี่นอย งบประมาณ 
38,600 บาท 
 13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจายน้ําประปาบาดาล หมูที่ 5 บานทับหัวกา เพื่อติดตั้งเครื่อง
แปลงแรงดันไฟฟา และปมแรงดันสูงพรอมระบบ งบประมาณ 143,000 บาท 
 14. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายปากคลอง บานทับหัวกา ผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) 
กวาง 6 เมตร   ระยะทาง 500 เมตร งบประมาณ 1,333,000 บาท 
 15. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานเขาตั้ง – บานโพธิ์เรียง (โครงการ MOC) 

 - กอสรางถนนสายบานเขาตั้ง - บานโพธิ์เรียง กวาง 8 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร 
งบประมาณ 1,747,000 บาท (งบประมาณเทศบาลตําบลกระบี่นอย) 
 - กอสรางผิวจราจรแอดฟลติกคอนกรีตมีพื้นที่ไมนอยกวา 24,000 ตร.ม. พรอมอุปกรณ
จราจร งบประมาณ 6,000,000 บาท (งบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการกอสรางถนนลาดยางสายบานเขาตั้ง – บานโพธิ์เรียง (โครงการ MOC) 
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 16. โครงการกอสรางถนนลาดยางซอยโคกแตว (ประชาอุทิศ) บานหวางคลองไทย – บานเขาตั้ง 
ผิวจารจรเคพซีล (CAPE SEAL) กวาง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณ 2,209,245 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) 
 

 17. โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบานไร – คลองเนียง ผิวจราจร      
แอสฟลติกคอนกรีต หนา 0.05  เมตร  กวาง  6 เมตร ระยะทาง 520 เมตร งบประมาณ 2,460,000 บาท 
 18. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบานน้ําจาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 129 เมตร งบประมาณ 418,000 บาท 
 19. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานครูนงเยาว บานหนาชิง ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 150 เมตร งบประมาณ 387,6000 บาท 
 20. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผูวา บานน้ําจาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง 3.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 200  เมตร งบประมาณ 378,700 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
 21. โครงการกอสรางถนนคอนครีตเสริมเหล็กสายขางอูเกียรติเจริญ บานนานอก ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ระยะทาง 145 เมตร งบประมาณ 384,900 บาท 
 22. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในบาน บานนาตีน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กกวาง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200 เมตร งบประมาณ 534,000 บาท 
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 23. โครงการบุกเบิกถนนสายรวมใจพัฒนา บานคลองเนียง บุกเบิกถนนกวาง  8.00 เมตร    
ผิวจราจรลูกรังกวาง 6.00  เมตร  ระยะทาง  830  เมตร งบประมาณ 682,000 บาท 
 24. โครงการกอสรางซอมแซมถนนลาดยางสายวัดถ้ําเสือหมูที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
ซอมแซมถนนลาดยาง สายวัดถ้ําเสือ หมูที่  1 ตําบลกระบี่นอย รวมพื้นที่ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร 
งบประมาณ 99,000 บาท 
 25. โครงการกอสรางซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีตสายบานเขาตั้ง-โพธิ์เรียง       
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ซอมแซมถนนลาดยางสาย เขาตั้ง - โพธิ์เรียง หมูที่ 8 - หมูที่ 3 ตําบลกระบี่นอย พื้นที่
รวมไมนอยกวา 3,040 ตารางเมตร งบประมาณ 947,000 บาท  
 26. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบานอูบังหลํา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 2.50-3.50 เมตร ระยะทาง 103 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 206,743 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 27. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายบานนาตีน-บานหวางคลอง ผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต  กวาง 
7.00  เมตร ระยะทางรวม  260 เมตร หนา 0.05 เมตร งบประมาณ 1,024,000 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 28. ซอมแซมถนนลูกรัง (สายพุทธธรรม  หมูที่ 13 – หมูที่ 5) ผิวจราจรลูกรังบดอัดแนน กวาง 
5 เมตร ระยะทาง 4,000  เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 418,200 บาท (จายขาดเงินสะสม) 
 29. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายนาหนองพันทัน หมูที่ 9 บานสองแพรก งบประมาณ 
92,500 บาท 
 30. โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนสายตมเทียม-บนไร หมูที่ 7 บานหวยเหรียง งบประมาณ 
98,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

 
 31. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบานนายประมวล-หวยทับไอ, สายหลังวัดกระบี่นอย, สาย
โคกแตว งบประมาณ 97,000 บาท 
 32. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหวยเหรียง-หนองคลา, โพธิ์เรียง-หนองคลา งบประมาณ 
91,000 บาท 
 33. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายควนไมแกว หมูที่ 4 บานหวางคลองไทย ตําบลกระบี่นอย 
งบประมาณ 89,000 บาท 
 34. โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 1, หมูที่ 3, หมูที่ 8, และหมูที่ 10    
ตําบลกระบี่นอย จํานวน 15 จุด งบประมาณ 58,500 บาท 
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 35. โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะบริเวณ หมูที่  8 บานเขาตั้ง, หมูที่  11          
บานนานอก, หมูที่ 12 บานคลองเนียง ตําบลกระบี่นอย จํานวน 25 จุด งบประมาณ 90,000 บาท 
 36. โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 12 บานคลองเนียง ตําบลกระบี่นอย 
จํานวน 8 จุด งบประมาณ 43,000 บาท 
 

3. ดานการศึกษา 
 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดย
มุงเนนใหเด็กมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และมีความพรอมในดานวิชาการสามารถศึกษา
ตอในระดับสูงขึ้นไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจาย
งบประมาณและดําเนินการโครงการดานการศึกษาที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู งบประมาณ 24,776 บาท 
 2. โครงการทัศนะศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด
งบประมาณ 100,000 บาท 
 3. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 29,040 บาท 
 4. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบานกระบี่นอย
งบประมาณ 19,614.50 บาท 
 
  
 
 
 
 
 
 
                 โครงการจัดกิจกรรมวันไหวครู                                      โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 

 5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 
 - คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
งบประมาณ 440,080 บาท 
 - คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานกระบี่นอย งบประมาณ 234,000 บาท 
 - คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนบานกระบี่นอย งบประมาณ 15,00 บาท 

  - คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท 
  - คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน งบประมาณ 9651.40 บาท 
  - คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ 15,000 บาท 
  - คาใชจายในการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน งบประมาณ 100,000 บาท 
  - คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน งบประมาณ 50,000 บาท 
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 6. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประกอบดวย 
 - อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
งบประมาณ 196,966.92 บาท 
 - อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานกระบี่นอย งบประมาณ 
112,032.15 บาท 
 - อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปที่ 1- 6 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) งบประมาณ 1,481,428.40 บาท 

 7. โครงการซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบานกระบี่นอย งบประมาณ 527,000 บาท 
 8. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ประกอบดวย 
  - อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเขาตั้ง งบประมาณ 640,000 บาท  
   - อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหวางคลอง งบประมาณ 264,000  บาท   
   - อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานนานอก งบประมาณ 556,000 บาท   
   - อุดหนุนใหแกโรงเรียนบานน้ําจาน งบประมาณ 532,000  บาท  
   - อุดหนุนใหแกโรงเรียนทุงพะยอม งบประมาณ 348,000  บาท   
   - อุดหนุนใหแกโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง งบประมาณ 936,000  บาท  
 9. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณ 249,823 บาท 
 10. โครงการอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ รพ.สต. บานนาตีน (งบประมาณ สปสช.) 
งบประมาณ 12,800 บาท 
 11. โครงการพัฒนานักเรียนสูเด็กไทยทําไดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รพ.สต. บานสองแพรก
(งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 35,500 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 
 

4. ดานการทองเท่ียว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่สงผลตอการดํารงชีวิตของมนุษย      
การเสริมสรางบรรยากาศของชุมชนใหนาอยูนาอาศัยถือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจายงบประมาณและดําเนินการโครงการดานการ
ทองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ดังนี้ 
 1. โครงการจัดกิจกรรมงานเบิกฟาอันดามัน (อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองกระบี่) 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 2. โครงการปลูกตนไม หญาแฝก  ปลอยพันธุสัตวน้ํา  การบํารุงดูแลรักษาพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร 
และการรักษาสิ่งแวดลอม เนื่องในโอกาส และวันสําคัญตางๆ งบประมาณ 49,900 บาท 



9 
 

 3. โครงการกระบี่เมืองสะอาด งบประมาณ 38,547.30 บาท 
 4. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบดวย 

 - คาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ คนงานประจํารถบรรทุกขยะ งบประมาณ 1,281,918 บาท 
 - คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 899,825.60 บาท 
 - คาวัสดุ เชน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย พลาสติกทรงกลม (ไมมีฝาปด) ขนาด 200 ลิตร, 
ไมกวาด, คราด งบประมาณ 850,000 บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลอยพันธุสัตวนํ้า 

 
5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประชาชนทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ และดานอื่นๆ ที่จําเปน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมรวมกันไดอยางมีความสุข ซึ่งใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจายงบประมาณและดําเนินการโครงการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนี้ 

 1. โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ งบประมาณ 366,234 บาท 
 2. โครงการสรางเสริมสุขภาพชุมชนดวยการออกกําลังกายเตนแอโรบิก (งบประมาณ สปสช.) 
ประกอบดวย 
  - หมูที่ 2 บานน้ําจาน งบประมาณ 30,000 บาท  
  - หมูที่ 5 บานคลองทับหัวกา งบประมาณ 30,000 บาท 
  - หมูที่ 8 บานเขาต้ัง งบประมาณ 30,000 บาท 
  - หมูที่ 12 บานคลองเนียง  งบประมาณ 30,000 บาท 
 3. โครงการสงเสริมคุณภาพคุณแม รพ.สต.บานนาตีน(งบประมาณ สปสช.)  งบประมาณ 
84,910 บาท  
 4. โครงการอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค รพ.สต. บานสองแพรก (งบประมาณ สปสช.)  
งบประมาณ 13,160 บาท 
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โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ. 2557 

 
 5. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยการรําไมพลองประกอบเพลง หมูที่ 4  
บานหวางคลองแขก (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 30,000 บาท 
 6. โครงการรณรงคอาหารปลอดภัย ป 2557 รพ.สต. บานนาตีน (งบประมาณ สปสช.) 
งบประมาณ 35,100 บาท 
 7. โครงการสงเสริมเยี่ยมบานผูสูงอายุที่ติดบาน ติดเตียง  แบบบูรณาการ (งบประมาณ สปสช.) 
ประกอบดวย  
  - หมูที่ 3 บานโพธิ์เรียง งบประมาณ 13,090 บาท 
  - หมูที่ 4 บานหวางคลองแขก งบประมาณ 12,040 บาท 
  - หมูที่ 5 บานคลองทับหัวกา งบประมาณ 11,790 บาท 
  - หมูที่ 7 บานหวยเหรียง งบประมาณ 14,440 บาท 
  - หมูที่ 10 บานหวางคลองไทย งบประมาณ 11,790 บาท 
  - หมูที่ 13 บานนาตีน งบประมาณ 11,790 บาท 
 

 

โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยการรําไมพลองประกอบเพลง 

 8. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน ชมรมสายใยรักแหง
ครอบครัวบานนาตีน (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 50,500 บาท 
 9. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยแอโรบิกและฮูลาฮูบ (งบประมาณ สปสช.) 
ประกอบดวย 
  - หมูที่ 1 บานหนาชิง งบประมาณ 30,000 บาท 
  - หมูที่ 9 บานสองแพรก งบประมาณ 30,000 บาท 
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 10. โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปะมวยไทยและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมวลชน 
(งบประมาณ สปสช.) ประกอบดวย 
  - หมูที่ 2 บานน้ําจาน งบประมาณ 35,000 บาท 
  - หมูที่ 11 บานนานอก งบประมาณ 35,000 บาท 
  - หมูที่ 11 บานไร งบประมาณ 35,000 บาท 
  - หมูที่ 13 บานนาตีน งบประมาณ 35,000 บาท 
 11. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวยแอโรบิกและไมพลอง หมูที่ 11        
บานนานอก (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 30,000 บาท 
 12. โครงการออกกําลังกายลดพุงลดโรคจากกลุมโรค NCDs ลดความเสี่ยงไขมันในเสนเลือด 
ความดัน เบาหวานและน้ําหนักเกินในผูสูงอายุและเยาวชน (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 29,980 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการอนุรักษศิลปะมวยไทยและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพมวลชน 
 

6. ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาดานศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ประชาชนในทองถิ่นทุกศาสนาอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหสามารถสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไปสู
ลูกหลาน เพราะประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา คือรากฐานของความเจริญ และสามารถกลอมเกลาจิตใจของ
ประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหประชาชนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจายงบประมาณและดําเนินการโครงการดานศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ดังนี้ 
 1. โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย (ลิเกปา) งบประมาณ 25,000 บาท 
 2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 250,000 บาท 
 3. โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลวันข้ึนปใหม งบประมาณ 49,930 บาท 
 4. โครงการวันมาฆบูชารําลึก งบประมาณ 50,000 บาท 
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โครงการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาไทย (ลิเกปา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

 
 5. โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลกระบี่นอย งบประมาณ 749,874 บาท 
 6. โครงการจัดพิธีเขาสุนัตหมู งบประมาณ 73,490 บาท 
 7. โครงการบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูรอน(อุดหนุนวัดกระบี่นอย) งบประมาณ 
100,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานเมาลิดกลางตําบลกระบี่นอย 
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 8. โครงการฝกอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม ประกอบดวย 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดบานน้ําจาน หมูที่ 2  งบประมาณ 35,000  บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดตับลี้ฆุลอิสลาม หมูที่ 4  งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดมูญาฮีดีนย หมูที่ 8  งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดนูรุลซอละฮ หมูที่ 8  งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดนูรุลอีหมาน หมูที่ 11 งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดบานนานอก หมูที่ 11 งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดบานคลองเนียง หมูที่ 12  งบประมาณ 35,000 บาท 
  - อุดหนุนใหแกมัสยิดนูรุลอิสลามียะห หมูที่ 12 งบประมาณ 35,000 บาท 

 นอกจากนี้เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการ
สงเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนาใหแกประชาชนในตําบลกระบี่นอยไดแก กิจกรรม
ในชวงเดือนรอมฎอน  กิจกรรมวันเขาพรรษา และกิจกรรมถือศีลกินเจ 

7. ดานการกีฬาและสาธารณสุข 
 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดสงเสริมดานการกีฬาและสาธารณสุขเพื่อรณรงคใหประชาชนไดให
ความสําคัญตอการดูแลสุขภาพรางการของตนเองและคนในชุมชน รวมถึงรณรงคใหประชาชนไดออกกําลังกาย
และพัฒนาการกีฬาใหมีมาตรฐานสามารถกาวไปสูการเปนนักกีฬามืออาชีพไดในอนาคต ดงันัน้ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยจึงไดใชจายงบประมาณและดําเนินการโครงการดานการกีฬาและ
สาธารณสุข ดังนี้ 
 1. โครงการการจัดสงทีมนักกีฬาหรือนักกรีฑาเขาแขงขันกีฬาที่หนวยงานราชการหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นจัดการแขงขัน งบประมาณ 197,950 บาท 
 2. โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนจังหวัดกระบี่ งบประมาณ 
40,000 บาท 
 3. โครงการอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบานหมูที่ 1 – หมูที่ 13 เพื่อเปนคาใชจายในการ
จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมส ประจําป 2557 งบประมาณ 325,000 บาท 
 4. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมสตานภัยยาเสพติด ครั้งที่  2
งบประมาณ 799,961 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลกระบี่นอยเกมสตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2 
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 5. โครงการรวมเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพตานภัยยาเสพติด ประจําป 2557 
งบประมาณ 209,906.30 บาท 
 6. โครงการทัศนะศึกษาดูงานของ อสม. ตําบลกระบี่นอย  งบประมาณ 536,300 บาท  
 7. โครงการจัดซื้อเครื่องพน หมอกควัน งบประมาณ 80,000 บาท  
 8. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ไดแก วัคซีนโรคพิษสุนัขบา สารกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายา
พนยุงลาย ฝาครอบออกซิเจนฯลฯ งบประมาณ 87,711.50 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทัศนะศึกษาดูงานของ อสม. ตําบลกระบี่นอย 

 9. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน อุดหนุนกลุม อสม.หมูที่ 1-หมูที่ 13 หมูบานละ 
15,000 บาท งบประมาณ 195,000 บาท  
 10. โครงการจัดซื้อชุดใหออกซิเจนพรอมหัวจายพรอมรถเข็น ถังขนาด 6 คิวบิกเมตร จํานวน 3 ถัง, 
ถังขนาด 1.5 คิวบิกเมตร จํานวน 2 ถัง งบประมาณ 70,085 บาท 
 11. โครงการจัดซื้ออุปกรณเพิ่มเติมสําหรับรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อใหไดมาตรฐานที่สถาบนัการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติกําหนด งบประมาณ 74,000 บาท 
 12. โครงการพัฒนาทักษะการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด 0-5 ป ของอสม. 
ประกอบดวย (งบประมาณ สปสช.) 
  - อสม. หมูที่ 1 บานหนาชิง งบประมาณ 6,300 บาท 
  - อสม. หมูที่ 2 บานน้ําจาน งบประมาณ 6,300 บาท 
  - อสม. หมูที่ 6 บานกระบี่นอย งบประมาณ 6,300 บาท 
  - อสม. หมูที่ 8 บานเขาต้ัง งบประมาณ 6,300 บาท 
  - อสม. หมูที่ 9 บานสองแพรก งบประมาณ 4,200 บาท 
  - อสม. หมูที่ 11 บานนานอก งบประมาณ 10,500 บาท 
  - อสม. หมูที่ 12 บานคลองเนียง งบประมาณ 8,400 บาท 
  - รพ.สต.บานนาตีน งบประมาณ 44,000 บาท 

 13. โครงการเฝาระวังและปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต สําหรับ
กลุมเสี่ยง กลุมผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานนาตีน (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ    
97,6000 บาท 
 14. โครงการอบรมใหความรูและคัดกรองวัณโรค หมูที่ 5 บานทับหัวกา (งบประมาณ สปสช.) 
งบประมาณ 68,720 บาท 
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โครงการพัฒนาทักษะการประเมินภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด 0-5 ป อสม. 

 13. โครงการเฝาระวังและปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต สําหรับ
กลุมเสี่ยง กลุมผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต.บานนาตีน (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ         
97,6000 บาท 
 14. โครงการอบรมใหความรูและคัดกรองวัณโรค หมูที่ 5 บานทับหัวกา (งบประมาณ สปสช.) 
งบประมาณ 68,720 บาท 
 15. โครงการปองกันควบคุมโรค มือ เทา ปาก ป 2557 รพ.สต. บานนาตีน (งบประมาณ 
สปสช.) งบประมาณ 25,430 บาท 
 16. โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก หมูที่ 3, หมูที่ 4, หมูที่ 5, หมูที่ 7, หมูที่ 10, 
และหมูที่ 13 (งบประมาณ สปสช.) งบประมาณ 74,120 บาท 
 17. โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชน (งบประมาณ สปสช.) 
งบประมาณ 109,250 บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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8. ดานการเกษตร/การสงเสริมอาชีพ 

 ประชากรสวนใหญของตําบลกระบี่นอยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันัน้เทศบาลตาํบลกระบีน่อยจงึ
ไดสงเสริมการประกอบอาชีพดานการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตและผลิตสินคาทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางอาชีพเสริมใหแกประชาชน  

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจายงบประมาณและดําเนินการโครงการดาน
การเกษตร/การสงเสริมอาชีพ ดังนี้ 

 1. โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตรี งบประมาณ 49,826.50 บาท 
 2. โครงการสงเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 29,481.50 บาท 
 3. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
งบประมาณ 210,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพสตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
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9. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ปจจุบันภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตําบลกระบี่นอยจึง
จําเปนจะตองพัฒนาศักยภาพของงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายผลเรือน(อปพร.) รวมถึงไดจัดตั้งเครือขายอาสาสมัครปองกันภัยฝายผลเรือนเพื่อใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานเมื่อประสบภัย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดใชจายงบประมาณและ
ดําเนินการโครงการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 

 1. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญตางๆ งบประมาณ 7,000 บาท 
 2. โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 27,300 บาท 
 3. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย 

 - อุดหนุนใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด T0 BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ งบประมาณ 20,000 บาท 
 - กิจกรรมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด ดําเนินการรวมกับศูนยปฏิบัติการพลงัแผนดนิ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองกระบี่ งบประมาณ 105,000 บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 - กิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหกับผูติด/ผูเสพยาเสพติดที่ผานการบําบัดแลว ดําเนินการรวมกับ
ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอเมืองกระบี่และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
กระบี่ งบประมาณ 75,000 บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลที่สําคัญตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ วัสดุอุปกรณสําหรับการปองกันบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย 
 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมต่ํากวา 7 แรงมา งบประมาณ 
46,000 บาท 
 - จัดซื้อเครื่องแตงกายของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน งบประมาณ 99,000 บาท 
 - จัดซื้อปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 4 ปาย งบประมาณ 60,000 บาท 

 5. โครงการขุดลอกทางระบายน้ํา บริเวณถนนสายตนเทียม หมูที่ 7 บานหวยเหรียง ตําบล     
กระบี่นอย งบประมาณ 5,600 บาท 
 6. โครงการปองกันและแกปญหาภัยแลง(ปรับปรุงบอน้ําตื้น) หมูที่  8 ตําบลกระบี่นอย 
งบประมาณ 61,800 บาท 
 7. โครงการปองกันและแกปญหาภัยแลง (ขุดบอน้ําตื้น) หมูที่ 10 ตําบลกระบี่นอย งบประมาณ
38,000 บาท 

 8. โครงการกอสรางขุดบอน้ําตื้น หมูที่ 7 ตําบลกระบี่นอย งบประมาณ 45,500 บาท 
 9. โครงการกอสรางขุดลอกฝายและลางเหมือง หมูที่ 7 บานหวยเหรียง ตําบลกระบี่นอย 
งบประมาณ 73,700 บาท 
 10. โครงการขุดลอกคูระบายน้ําถนนสายชุมชนถ้ําเสือซิตี้โฮม งบประมาณ 97,000 บาท 
 11. โครงการขุดคูระบายน้ําริมถนนสายบานเขาตั้ง-บานโพธิ์เรียง และงานถมลูกรังหลังทอ ถนน
สายนาหนองพันทัน หมูที่ 9 บานสองแพรก งบประมาณ 73,400 บาท  
 12. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลง ตําบลกระบี่นอย อําเภอเมืองกระบี่ สามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ได 1,114 คน หรือ 352 ครัวเรือน ปริมาณน้ําที่สามารถสงใหแกประชาชน
ได จํานวน 2,554,00 ลิตร งบประมาณ 78,775 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชวยเหลือผูประสบภัยแลงตําบลกระบี่นอย 

 
 นอกจากนี้เทศบาลตําบลกระบี่นอยไดดําเนินการชวยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบภัยตางๆ     
ทางธรรมชาติ ไดแก ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย และไดสรางภาคีเครือขายกับหนวยงานตางๆ ในการ
ชวยเหลือประชาชนในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดแก แขวงการทางกระบี่  สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลตําบลเหนือคลอง เทศบาลตําบลเขาพนม และ   
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เปนตน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

คําแถลงนโยบาย 
 นายโชคนรินทร   ขาวเหลือง 

แถลงตอสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

วันที่  26  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 

เรียน  ทานประธานสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

ตามที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
เมื่อวันอาทิตย ที่  14  ตุลาคม  2555 และคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2555 ซึ่งกระผมนายโชคนรินทร ขาวเหลือง ไดรับ
ความไววางใจจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกระบี่นอย  เลือกกระผมใหเปนนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 ทศ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช 2552 กระผมนายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ในนาม
ของหัวหนาคณะผูบริหารเทศบาลตําบลกระบี่นอย ขอแถลงนโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตาํบลกระบี่
นอยตอสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย อันทรงเกียรติแหงนี้ ดังนี้ 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 

1.1 พัฒนาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มี
มาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดานศึกษาใหแก  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจาง และพนักงาน
จาง  เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน   ซึ่งบุคคลเหลานี้ถือเปน
ทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังสําคัญของเทศบาลตําบลกระบี่นอย  อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว  สามารถสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางตรง
เปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและชุมชนใหมากที่สุด 
          1.2 สงเสริมสนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาการทํางานฝายนิติบัญญัติ ไดแก สภาเทศบาลตําบล
กระบี่นอย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ประชาธิปไตยในระดับชุมชน 
          1.3 สงเสริม และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม และโครงการตาง ๆ สงเสริมการ
ทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และเทศบาลทํางานอยางสมานฉันท ไมแตกแยก 
เพื่อรวมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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          1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตาง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทํางานของ
คณะกรรมการชุมชน ไมวาจะเปนการสรางเครือขายการเฝาระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เปนโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสรางเครือขายดานอื่น ๆ  โดยสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกับเทศบาลตําบลกระบี่ 
นอย  ภาครัฐ  สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน เปดโอกาสใหมีบทบาทในการทํางาน  เชน  การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกสวนตามโครงสรางการทํางาน
ของพนักงานเทศบาล 
         1.5 สนับสนุน และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย และตอบสนองตอการใหบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

 2.1  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลแหงใหมที่ไดมาตรฐาน 
 2.2  กอสรางศูนยประสานงาน  และสโมสรกํานัน  ผูใหญบาน เพื่อเปนจุดศูนยรวมกํานัน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน   

2.3 ปรับปรุงระบบ โครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน และทั่วถึง เชน ถนนไรฝุน ทางระบายน้ํา ไฟฟา
สาธารณะ ประปาตนน้ําครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 2.4  ประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โครงการตางๆ  จากสวนทองถิ่น สวนภูมิภาค 
และสวนกลางสูตําบล 

3.   ดานการศึกษา 

3.1  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เนนการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนบานกระบี่นอย  สงเสริมใหนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนบานกระบี่นอย  มีความพรอม
ทางอารมณ และความพรอมทางดานวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับตอไปอยางมีคุณภาพ รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณดานการศึกษา  ดานการกีฬา และการเรียนรูนอกสถานศึกษา ใหกับโรงเรียนที่อยูในเขต
เทศบาล  จัดสวัสดิการทางการศึกษาใหกับผูปกครองของนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนบานกระบี่นอย  
ใหไมเดือดรอนและลําบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในศนูยพฒันา
เด็กเล็กและ โรงเรียนบานกระบี่นอย  ไดเทาเทียมกัน ใหมีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในดานการสนับสนุน
วัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันใหเพียงพอใหกับโรงเรียนที่อยูในเขต
เทศบาล  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระบี่นอย  
 3.2  จัดติว  สอนเสริมเพื่อเพิ่มทักษะในการสอบเขาเรียนตอมัธยมและมหาวิทยาลัย 
 3.3  จัดใหมีรถรับสงนักเรียนเขามาในตัวเมืองกระบี่ฟรี 

3.4  สรางความเปนเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลกระบี่นอยทางดาน วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  และการกีฬา 
 3.5  ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกับชุมชน 
 3.6  จัดใหมี หนึ่งทุน  หนึ่งตนกลา  หนึ่งมหาวิทยาลัย 

4. ดานการทองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 4.1  ปรับภูมิทัศนรอบเขื่อนคลองแหง  เปนสถานที่ทองเที่ยว  
 4.2  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.3  สงเสริมทัศนียาภาพสองขางถนน ถนนสวย ถนนสีขาว ทุกหมูบาน 
 4.4  รถรางเพื่อการทองเที่ยว น่ังรถชมเขื่อน  เลาเรื่องเมืองกระบี่นอย 
 4.5  พิพิธภัณฑของดีกระบี่นอย 
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5.  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 5.1  จัดใหมีสวนสุขภาพและสโมสรผูสูงอายุ 
 5.2  จัดคายทัศนศึกษาดูงานผูสูงวัย 
 5.3  จัดใหมีการตรวจสุขภาพผูสูงอายุเดือนละครั้ง 

6.  ดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

 6.1  สงเสริมการเรียนการสอนอัลกุรอาน 
 6.2  สงเสริมประเพณีการถือศิลอด(รอมฎอน) 
 6.3  สงเสริมการสอนคุรุสัมพันธ(เสาร – อาทิตย) 
 6.4  สงเสริมเขาสุนัดหมูพระราชทาน 
 6.5  สงเสริมการเรียนการสอนพุทธศาสนา(เสาร – อาทิตย) 
 6.6  สงเสริมงานจาด  สารทเดือนสิบ 
 6.7  สงเสริมประเพณีชักพระ 
 6.8  สงเสริมประเพณีถือศีลกินเจ 
 6.9  สงเสริมประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัว 
 6.10 สงเสริมประเพณีลอยกระทง 
7.   ดานการกีฬาและสาธารณสุข  
 7.1  บริการรถพยาบาลฟรี  24  ช่ัวโมง 
 7.2  บริการโรงพยาบาล 1,000. เตียง 
 7.3  บริการวีลแชรใหยืม 
 7.4  จัดใหมีสโมสร  อสม. ตําบลกระบี่นอย 
 7.5  จัดสรางศูนยกีฬาที่ไดมาตรฐาน 
 7.6  จัดสราง 1 หมูบาน 1 ลานกีฬา 
8.   ดานการเกษตร/การสงเสริมอาชีพ 
 8.1  จัดใหมีชุมนุมสหกรณการเกษตร ตลาดกลางสินคาเกษตรประจําตําบล 
 8.2  ผลักดันเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน 
 8.3  โครงการผลผลิตแลกปุย,อุปกรณการเกษตร 
 8.3  ผลักดันสินคา OTOP สูตลาดนานาชาติ 

8.4  สนับสนุนกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนใหกาวไกลระดับนานาชาติ  เนนการประชาสัมพันธ
การตลาด  การสงออก  รานคาชุมชน 

8.5  สนับสนุนใหมีเทคโนโลยีดานการพัฒนาอาชีพเพื่อสรางนวัตกรรมใหม 
8.6  สงเสริมกลุมแมบาน  กลุมพัฒนาบทบาทสตรีตําบลกระบี่นอย 

9.   ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 9.1  จัดตั้งเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติระดับตําบล 
 9.2  จัดตั้งหนวยกูชีพ กูภัย  อปพร. อส.ตร. ตํารวจเทศกิจ ชรบ. สภาประชาคม 
 9.3  คายเยาวชนหางไกลยาเสพติด ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด     
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