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บทที ่1 

บทน า 

 

ลักษณะของแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                       ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน              ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  และ

สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายใน

การพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง                ในอนาคตขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ

แนวทาง                                  ในการบรรลุบนพื้นฐานของการ

ร ว บ ร ว ม แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง ร อ บ ด้ า น แ ล ะ เ ป็ น ร ะ บ บ                                 

ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน และปัญหาความต้องการ

ของประชาชนในท้องถ่ินด้วย 
 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง                  ทั้งนี้  เนื่องจากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้

เกิดขึ้นในอนาคต                       เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง

ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      การจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน                  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ

จะบรรลุ และแนวทางในการที่จะก าหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างรอบด้าน และเป็นระบบ 

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                  



สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ

ประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
 

 อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ

ค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ                             

ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม องค์กร (การ

บริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง             ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับ

อ าเภอ                  ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั้งใน

ระดับโลกด้วย 
 

 สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความจริงนั้น

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สังคมและองค์กร 

ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลก ล้วนส่งผล

กระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึง

กล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์  ทั้ง 4 ด้าน ที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ 

ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งส้ิน 
 

 ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบ

ด้านเพียงเขตพื้นที่การปกครองตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไป

ครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา                 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับ

สถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่ 
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เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้

อย่ าง เต็มที่หรือหาทางในการปูอง กันอุปสรรคที่ อาจเ กิดขึ้นไ ด้ 

(Proactive) 

 อย่างเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                จะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน 

ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของ

ท้องถ่ินในปัจจุบันและก าหนดประเด็นในการพัฒนา 

3. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 

4. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 

6. การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนา

ท้องถ่ิน 

7. การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 

8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีทิศทางแนวทางการพัฒนา

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  และสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินงานของ

เทศบาลต าบลก าแพงในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

 4. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดสรรทรัพยากร

ทางการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา                   และพัฒนาท้องถ่ินได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ



ประโยชน์สูงสุด                เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลก าแพงอย่างสมดุล โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าและ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินไว้ ดังนี้ 

 1. เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท าแผนสามปี โดยจะต้องก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการให้ เหมาะสมเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เสร็จ                  

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 การจัดท าประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้ง                แนวทางการพัฒนา รับทราบ

ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่ เก่ียวข้อง 

ตลอดจน                   ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการ

ป ฏิบั ติ ที่ เ ห ม า ะ สม กับ ส ภาพพื้ น ที่ เ พื่ อ น า ม าก า หนดแนวท า ง                    

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัด

ประชุมประชาคมท้องถ่ินเพื่อการจัดท า 
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แผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนา ทั้ง 2 

ประเภทให้ประชาคมท้องถ่ินรับทราบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่าง

สมบูรณ์                               และมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใดเพื่อ

จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ 



  1.4 ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                           ให้พิจารณาจากปัญหา

ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์

การพัฒนาอ าเภอยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค าแถลง

นโยบ ายของคณะรั ฐ มนต รี  ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ก า รพัฒนาป ร ะ เทศ                  

เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่ามีความส าคัญ                ต่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน  

  1.5 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย 

   1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ

ปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (SWOT Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

   1.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้น

ในทุกพื้นที่ โดยพิจารณา              น าปัญหา ความต้องการของชุมชน

มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                    และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์             การพัฒนา 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดทิศทาง

และประสานการปฏิบัติระหว่างแผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาอ าเภอ และระหว่างท้องถ่ิน เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เล็งเห็นถึง

ความเช่ือมโยงระหว่างแนวทาง             การด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมี

ความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน                          

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน ามาตัดสินใจ ก าหนด

แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร           การบริหารของท้องถ่ิน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  



2. เทศบาลต าบลก าแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็น

แนวทางการพัฒนา ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลต าบลก าแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาอ าเภอ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนา

ประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

4. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ

ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย                   ขององค์กร ท าให้

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดวางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย

เดียวกัน                                      โดยมีการประสานงานในฝุายต่างๆ 

ขององค์ได้เป็นอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละกอง/                               

งานขององค์กรได้ 

 

 

บทที ่2 

สภาพทัว่ไป และขอ้มลูพืน้ฐานส าคญัขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ 

 

ประวตัิความเปน็มา 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง เป็น เทศบาลต าบลที่ ไ ด้รับการ

เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง ตามพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวั นที่  25 

พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของ

สุข า ภิบ า ล เป็ น เท ศบ าล  พ . ศ . 2542  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เ ป็ น เท ศบ าล              

ขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลก าแพง อ าเภอ

ละงู จังหวัดสตูล ก่อนที่จะกล่าวถึง            ความเป็นมาของเทศบาล

ต าบลก าแพง จะต้องกล่าวถึงเมืองละงูในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร 
   

  ความเป็นมาของ เมื องละงู  นั้ น  ยั ง ไม่ มีหลั กฐานทาง

ประวัติศาสตร์ หรือพงศาวดาร                     บอกไว้ชัดเจนว่า ชุมชนละ

งู หรือเมืองละงู ตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานส าคัญ 2 อย่าง ที่เป็น



ร่องรอยให้เช่ือได้ว่าละงู มีความเจริญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็น

เมืองมาแล้ว ดังนี้ 

  1. ช่ือเมืองละงู ปรากฏในต านานเมืองนครศรีธรรมราช คือ

ในปี พ.ศ.1950 สมัยเจ้าผู้ครอง                                 เมืองนครพระนม

วังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ช่ือราชาจุ

ราเจนาคาลายังเมีย              เป็นผู้คอรงเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจ

นาคาลายั ง เมียปกครองเมืองละงูนั้น  ก่อนเมืองสตูล  หรือสโตย                  

จะเกิดถึง 350 ปี (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57) 

  2.  ชุมชนละ งู  และบา รา เกต  ปรากฏในแผนที่ ข อ ง

ชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด                ช่ือ Map of 

Kingdom of siam and cochin china จัดท าขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี 

พ.ศ.2371                       และได้ปรากฏช่ือเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู 

(ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool เซตตูล 

(สตูล) แสดงว่าละงู มีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้า

ชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า 
 

  ค าว่า “ละงู” เข้าใจว่าช่ือเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ 

กราละงู ค าว่า กรา เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา 

ปากน้ า ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น  
 

  ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซื้อง่านขายคล่อง 

ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือน

ปัจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ 

ท่าเรือปากบารา เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมลายู เพราะเคย

เป็นที่ท าการค้าขายระหว่างท่าเรือม าบัง ท่าเรือสุไหงอุเป (อ าเภอทุ่งหว้า

ในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่าง

ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

  ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลก าแพงจึงเป็นจุด

ศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต 

จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลต าบล

ก าแพง 

  ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษ

หน้า 144 วันที่ 17 กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง



จัดตั้ง สุขาภิบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล โดยที่ เห็น                  

เป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถ่ินบางส่วนในต าบลก าแพง อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท าให้ท้องถ่ินแห่งนี้ มีรูปแบบการบริหาร

แบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะ                   

เป็น “เทศบาลต าบลก าแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

 

 

 

 

-5- 

 

 

 

   

เทศบาลต าบลก าแพง เป็น เทศบาลต าบลที่ ไ ด้รับการ

เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง ตามพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่  25 

พฤษภาคม 2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลต าบลก าแพงขนาดกลาง แต่มี

ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ร อ ง จ า ก เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ส ตู ล                                  

เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้าน

การเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ ของประชาชนจากอ าเภอ

ต่างๆ โดยรอง คือ อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า และก่ิงอ าเภอ

มะนัง                   รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาว

ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ จ ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป ยั ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง ท ะ เ ล                     

เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเปฺะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่ง

ท่องเที่ยวทางบกกับน้ าตกวังสายทอง                   ถ้ าภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่ง

ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน 

ซึ่งนับวันจะทวีจ านวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ยัง

เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ อีก

จ านวนมาก 
 

 ทีต่ัง้และอาณาเขต 

 

สภาพทัว่ไป 



  เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล                       มีพื้นที่รวม 2.61 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

   ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

   ทิศใต้  จดคลองละงู 

   ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 7 ต าบลก าแพง และคลองละงู 

   ทิศตะวันตก จดคลองปากปิง และคลองละงู ตลอด

แนว 
 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล  

 ประมาณ 52 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง  

 ประมาณ 100 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา  ประมาณ 110 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  

 ประมาณ 170 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร   

 ประมาณ 1,1,40 กิโลเมตร 

 

 ลกัษณะภมูปิระเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นที่

ราบมีคลองละงู คลองปากปิง             และล าห้วยต่างๆ เป็นอาณาเขต

ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ท าให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์           

ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการ

บริการต่างๆ 
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 ลกัษณะภมูอิากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดต่างๆ ของ

ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยทั่วไป                   คือ มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ฝน

ตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยู่ในห้วงระยะเดือน

พฤศจิกายน -พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 80% มีปริมาณน้ าฝน เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 

มิลลิเมตร 

 

 สภาพเศรษฐกิจ 

  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพการค้าขาย รองลงมา                     คือ การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว์ ท านา ท าสวน และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ

ประมาณ                 45,000 บาท/คน 

 

 สภาพทางสังคม 

  สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมือง

อื่นๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจาย

ออกไปบริ เวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม                   

ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข 
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 การคมนาคม/ขนสง่  

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง สามารถเดินทางติด

ติดกับอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด โดยการคมนาคมทาง

บกเป็นหลัก  ไ ด้อย่ า งสะดวก  รวด เร็ วทุ กฤ ดูกาล  และ ทั่ ว ถึง ใน

ขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลได้รับการ

พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทุกสายแล้ว ท าให้ประชาชนสามารถ

 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 



สัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้ทุกฤดูกาล ส่วนการ

คมนาคมด้านอื่นไม่มี 
 

 การไฟฟูา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการจากการ

ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู                 ครบทุกครัวเรือน 
 

 การประปา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการน้ า

สะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค               แล้ว ประมาณ 90% ที่เหลือ

ยังใช้น้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ าด่ืม โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณ

สนับสนุน                          เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนใน

โอกาสต่อไป 
 

 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

  - การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลที่ท าการไปรษณีย์

โทรเลข จ านวน 1 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  - การโทรศัพท์ มีส านักงานให้บริการโทรศัพท์ จ านวน 1 แห่ง 

สามารถให้บริการประชาชน               ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้ง

ระบบประจะบ้านและระบบเคลื่อนที่มือถือ 

  - การส่ือสารมวลชน ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงมีสถานี

วิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง คือ สถานี LIVE FM และสามารถรับฟังสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศ

ไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจาย

เสียงทั้งระบบ FM และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้

ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียงตามสายสามารถกระจาย

ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา 
 

 การจราจร 

  สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสภาพทั่วไป

ไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมีพื้นที่              ไม่กว้างขวาง และมีถนนสาย

หลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู-ทุ่งหว้า กับ ถนนสายละงู-ฉลุง                          

และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับต ารวจจราจรของสถานี

ต ารวจภูธรอ าเภอละงู โดยใกล้ชิดรวมถึง          การเตรียมการเรื่อง

งบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แผงก้ัน ปูายเครื่องหมาย

จราจรต่างๆ เป็นต้น 
 



 การใช้ที่ดินและผังเมือง 

สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ถือได้ว่า

สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็นระบบ

ความเจริญส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลัก หรือผังเมือง                       

ที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อปลูกสร้าง

อาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป 

ปัจจุบันผังเมืองจังหวัดสตูลได้จัดท าผังเมืองรวมกับเทศบาลต าบลก าแพง 

เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
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 โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ/ รายไดป้ระชากร 

       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพด้านการค้าขาย                  อาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน และ

รับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

                        * อาชีพค้าขาย  สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน 

ประชาชนจะประกอบอาชีพ                      ด้านการค้าขาย เป็นร้านค้า

ขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลาง

จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่  สงขลา ตรัง ฯลฯ  รวมถึง พืช ผัก 

ผลไม้  และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก และอ าเภอ

ใกล้เคียง เข้ามาจ าหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลต าบลก าแพงเป็นจุด

แลกเปลี่ยนสินค้า 

                 * อาชีพเกษตรกรรม  บริเวณชุมชนรอบนอกในเขต

เทศบาลต าบลก าแพง ประชาชน                    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ด้านเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูก

 

ดา้นเศรษฐกจิ 



เพื่อการด ารงชีวิตมากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิง

ซึ่งมีน้ าตลอดปีเป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ            

                        * อาชีพรับจ้าง  เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลต าบล

ก าแพง อยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก                 จึงมีประชาชนส่วนหนึ่ง

ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็นรายได้

เสริม                          ให้กับครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้าง

ต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง 

 

 การเกษตรกรรม   

        เทศบาลต าบลก าแพงมีพื้นที่ทั้งส้ิน 2.61 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพื้นที่ ถือครองทางการเกษตร  ประมาณ  500 ไร่  มีประชากร 

ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ยางพารา 

ผลไม้  มะพร้าว  ฯลฯ 

 

 การอตุสาหกรรม 

       ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลก าแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาด

ย่อมภายในครัวเรือน                   เช่น โรงงานท าขนมจีนขนาดเล็ก 

จ านวน 13 โรง ปั้มน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็น

บุคคล             ในพื้นที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

 การพาณิชยกรรม / การบรกิาร 

       การค้าและการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากถนน สายละ

งู - ปากบารา ,                             สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง 

เป็นกิจการขนาดเล็ก เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก       

มีตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยน

สินค้าทางการเกษตร และการประมงระหว่างอ าเภอละงูกับอ าเภอ

ใกล้เคียง เช่น อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหว้า  อ าเภอควนกาหลงและก่ิง

อ าเภอมะนัง  และคาดว่าในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า  การลงทุน จะมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล         (หมู่เกาะตะ



รุเตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาก

ขึ้น 
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 การทอ่งเทีย่ว 

       จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีสถานที่

ท่องเที่ยวจ านวนมาก และงดงาม               ไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยาน

แห่งชาติ                หมู่เกาะเภตรา  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่

ยังคงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่านไปสู่อุทยาน

หมู่ เกาะดังกล่าวนั้น  จะต้อ งผ่านพื้นที่ของเทศบาลต าบลก าแพง 

นักท่องเที่ยวจะต้องแวะจับจ่าย            ใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ท า

ให้มีเงินสะพัดในตลาดของเทศบาลต าบลก าแพงปีละเป็นจ านวนมาก                      

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี 

 

 การปศุสตัว ์

       เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีพื้นที่น้อย ดังนั้น 

การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย                  ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการ

บริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ 
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ดา้นสงัคม 

 

 ประชากร 

 

ดา้นสงัคม 



       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีจ านวนทั้งส้ิน 

5,046 คน ชาย 2,412 คน         หญิง 2,634 คน จ านวนครัวเรือน 

2,336 ครัวเรือน  

 

 การศกึษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาล จ านวน 1 ศูนย์                มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 1 โรง  และโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานการศึกษาเอกชน จ านวน 2 โรง มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับ

ประถมศึกษาครบ 100%  และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ 

100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล 

จ านวน 1 แห่ง มัสยิด จ านวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม

ประมาณ 80% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 18%  และศาสนาอื่นๆ 2% 

และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

 การสาธารณสขุ 

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาล จ านวน 1 แห่ง                          มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 8 แห่งใน 8 ชุมชน  และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของ

เอกชน (คลินิก) จ านวน 7 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 6 แห่ง 

และประชาชนสามารถไปใช้บริการ                                  จาก

โรงพยาบาลละงู  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5  กิโลเมตร ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 

 

 การสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดิการสงัคม   

        ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ 

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ                 การบริการด้านสวัสดิการสังคม

จากทางราชการพอสมควร  โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์คนชรา                             

และผู้ด้อยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ 



การให้สวัสดิการประชาชน                        ผู้มีรายได้น้อย (สปส.) การ

ประกันสังคม เป็นต้น 

 

 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละ

งู รับผิดชอบเก่ียวกับ                     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก  และยังมี

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลต าบล

ก าแพงคอยออกลาดตระเวนเฝูาระวังภัย                        ในเขตเทศบาล

อีกด้วย 
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 โครงสรา้งและอ านาจหนา้ทีใ่นการบรหิารงานของเทศบาล 

        เทศบาลต าบลก าแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด) รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็น

แบบนายกเทศมนตรี  มีลักษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาล                           

และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ  ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล 

มีว าระการด า รงต าแหน่ ง  4 ปี  ผู้ บ ริห ารท้อ ง ถ่ิน  ประกอบ ด้วย 

 

ดา้นการเมอืง การบรหิาร 



นายกเทศมนตรี        1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ท าหน้าที่ฝุาย

บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน นายกเทศมนตรี      มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ

ก ากับควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชา

พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาล เป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ

รับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม

นโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

    1. ส านักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 

1.3 งานทะเบียนราษฎร 

1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.5  งานพัฒนาชุมชน 

1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. กองคลัง ประกอบด้วย 

1.5 งานการเงินและบัญชี 

1.6 งานผลประโยชน์ 

1.7 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

3. กองช่าง ประกอบด้วย 

1.8 งานวิศวกรรม 

1.9 งานสาธารณูปโภค 

  4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

 4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

 4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

   5. กองการศึกษา ประกอบด้วย 

 5.1 งานธุรการ 

 5.2 งานบริหารการศึกษา 

 5.3 งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มี 2 

ลักษณะ ดังนี้ 

  หน้าที่ที่ต้องท า  ได้แก่ 

  1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย                        และส่ิงปฏิกูล 

  4.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

  5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

  6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

  7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

  8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

  9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

หน้าที่อาจจัดท า  ได้แก่ 

1.ให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา 

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

9.เทศพาณิชย์ 



อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอน                 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 

2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบาย

น้ า 

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่

จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8.การส่งเสริม การท่องเที่ยว 

9.การจัดการศึกษา 

10.การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
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11.การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่

อยู่อาศัย 

13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14.การส่งเสริมกีฬา 

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 



17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

18.การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 

19.การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการ

รักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

การอนามัยโรงมหรสพ                  และสาธารณสถานอื่น ๆ  

24.การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ                   และส่ิงแวดล้อม 

25.การผังเมือง 

26.การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร 

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28.การควบคุมอาคาร 

29.การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุน

การปูองกันและรักษา                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 การคลงัทอ้งถิน่ 

1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลต าบลก าแพง ในปี 

พ.ศ. 2554 รวมเงินอุดหนุนทั้งส้ิน  38,445,399.36 บาท  

2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลต าบลก าแพง ใน

ปี พ.ศ.2554 รวมเงินอุดหนุนทั้งส้ิน  36,806,869.93 บาท 

 

 การด าเนนิกิจการพาณิชยข์องเทศบาลต าบลก าแพง หรอืองคก์ร

ชมุชน  

        ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้มีการ

ด าเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ          ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์



บริการเทศบาลต าบลก าแพง การจัดตั้งโรงงานน้ าด่ืมตะรุเตา และได้มี

การจัดตั้ง                   สถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลก าแพง (โรง

รับจ าน า) 
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 บทบาทการมีสว่นรว่มของประชาชนในกิจกรรมทางการเมอืง และ

การบรหิาร 

        เทศบาลต าบลก าแพง  ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความ

สะดวกสะดวกในการให้บริการ                 และการบริหารงาน จ านวน 8 

ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /                   

ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชน

เทศบาล 1 และชุมชนประชาบ ารุง  

        มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทน

ประชาชนในชุมชน โดยการเลือกตั้ง เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสาน

ความร่วมมือกันโดยตลอด  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วม                   

ในกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหา

ความต้องการต่าง ๆ อีกด้วย 

 

 การอ านวยการเกีย่วกบัความปลอดภัยในชวีติและทรพัยส์นิ 

สวสัดกิารของประชาชน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน                ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู   

  ส าหรับการปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปัจจุบันเทศบาลมีสมาชิก

อาสาสมัครปูองกันภัย                        ฝุายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน 120 คน  มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง 



อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 6 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน 

รถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ า

อเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิด

นอกเขตเทศบาล                             และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือ

ทุกครั้ง 

 

 สถติแิละขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

        การเลือกตั้งของเทศบาลต าบลก าแพง ครั้งหลังสุด เป็น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 เป็นการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากครบวาระ 4 ปี  
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 ทรพัยากรน้ า 

        เทศบาลต าบลก าแพง มีล าน้ าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้

เป็นแนวเขตธรรมชาติ                    ของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วน

ต า บ ลข้ า ง เ คี ย ง  คื อ  ทิ ศ เหนื อ มี ล า ห้ ว ยพ รุ ห ม อ เป็ น แนว เข ต                                   

ทิศใต้ มีล าคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีล าคลองปากปิงเป็น

แนวเขตจึงมีความสมบูรณ์ในเรื่อง             ของน้ า สามารถใช้ประโยชน์

ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์ 

 

 ทรพัยากรปาุไม ้

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงไม่มีพื้นที่ปุาไม้  แต่ไ ด้

พยายามส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่                     ปลูกไม้ผลและพืช

เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่ 

 

 ทรพัยากรธรณ ี

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่

อย่างใด 

 

 สภาพสิง่แวดลอ้ม 

        ปัจจุบันการถ่ายน้ าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหล

ลงคลองละงู คลองปากปิง                  และล าห้วยพรุหมอ  โดยมีบ่อ

บ าบัดน้ าเสีย ณ ชุมชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน 

เป็นประจ า            ทุกวัน โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 

70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต าบลละงู อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล 

 

 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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  ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554) เทศบาลต าบลก าแพงได้จัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาล               เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเงื่อนไข

ด้านงบประมาณมีจ ากัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และ

ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากมาย จึงไม่สามารรถด าเนินการ

พัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณา

 

สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในระยะทีผ่า่นมา 



จัดท าเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา ได้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ

ระบายน้ า ถนนเทศบาล 3 เช่ือมต่อถนนเทศบาล 1 

699,900 

2 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่ชุมชน

เทศบาล 6 

212,920 

3 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการ

ขยายเขตไฟฟูา 

ชุมชนเทศบาล 6/1 

34,775.0

4 

รวม 947,595.

04 
 

2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูปิัญญา

ทอ้งถิน่ 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม 25,468 

2 โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของ

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

14,220 

3 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว 22,850 

4 โครงการจัดซื้อส่ือการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดในเขต

เทศบาล 

21,840 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ในโครงการ

จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอให้มีความยั่งยืน 

10,000 

6 สนับสนุนกิจกรรม/การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาล 

5,180 

7 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

115,999.

95 



8 ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง 

60,300 

9 โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน 18,574 

10 โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
384,739 

11 โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม 15,000 

12 โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด 20,000 

13 โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 27,155 
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ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

จ านวน

เงนิ 

14 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง 10,000 

15 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมการ

อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน                 แก่เยาวชน 

100,000 

16 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริม

กิจกรรมทักษะ                  ทางวิชาการของศูนย์

อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

50,000 

รวม 901,325.

95 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

จ านวน

เงนิ 



1 โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ 

ด้านสาธารณสุข 

15,942 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเส่ียง 19,800 

3 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดสตูล                    (ศตส.จ.สตูล) 

20,000 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ในโครงการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด          เนื่องในวันต่อต้าน

ยาเสพติดโลก ประจ าปี 2554 

5,000 

5 โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้าน

ยาเสพติด 

19,925 

6 โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด 18,539 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 35,800 

8 สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถ่ิน 

100,000 

9 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล

อาหาร 

8,310 

10 จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

186,560 

11 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละงู 

1,203,02

0 

12 จัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

228,791 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละงู 

1,648,41

6.29 

รวม 3,510,10

3.29 
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4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นนัทนาการและการพักผอ่นหยอ่นใจ 

 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ 333,867 

2 โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ ไปร่วมการแข่งขัน

กรณีที่ส่วนราชการ เอกชน หรือเทศบาลต าบล

ก าแพงเป็นผู้ด าเนินการ 

326,810 

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน 32,304 

รวม 692,981 

 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน                               แก่

คณะกรรมการชุมชน 

304,264 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ 311,172 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวย

เอดส์ 

237,000 

รวม 852,436 

 



 

6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม 

 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

25,295 

รวม 25,295 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

จ านวน

เงนิ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและติดตาม

ประเมินผลแผน 

49,329 



2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 99,749 

3 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนกลุ่ม ชมรม และ

คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน 

ลูกจ้างเทศบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

15,326 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 10,000 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ในกิจกรรม

โครงการรัฐพิธี-ราชพิธี              ของอ าเภอละงู 

10,000 

6 โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ 10,000 

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง

เทศบาล 

202,954 

8 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 20,000 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการพนักงาน 

ลูกจ้างเทศบาล 

19,955 

10 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20,000 

11 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล 12,315 

12 โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริหารสาธารณะ

เทศบาลต าบลก าแพง 

6,514 

13 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

(จ านวน 5 รายการ เป็นเงิน 107,000 บาท) 

13.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 

24,000 บีทียู  

จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 

37,900 

13.2 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ช้ัน จ านวน 1 ชุด 

(กองการศึกษา) 

3,500 

13.3 จัดซื้อถังเก็บน้ า ความจุไม่ต่ ากว่า 1,700 ลิตร 

จ านวน 1 ใบ 

(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

7,750 

13.4 จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดขาเหล็กพับได้ 

จ านวน 10 ตัว                  (กองคลัง) 

34,500 

13.5 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง (กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม) 

27,600 
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ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้ด าเนนิการ 

 

งบประมา

ณ 

14 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 

42,650 บาท) 

14.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง (ส านัก

ปลัด) 

20,000 

14.2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 

(ส านักปลัด) 

3,000 

14.3 จัดซื้อพรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 2 เครื่องๆ 

ละ  3,550 บาท 

(ส านักปลัด) 

7,100 

14.4 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง 

(กองช่าง) 

3,000 

14.5 จัดซื้อจอภาพแบบ LCD จ านวน 1 เครื่อง (กอง

ช่าง) 

6,000 

14.6 จัดซื้อพรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

(กองการศึกษา) 

3,550 

15 โครงการ อปพร.เฝูาระวังภัยในเขตเทศบาล 24,840 

16 โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

38,950 



แก่ อปพร.เทศบาล 

17 โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์

ผลงานของเทศบาล 

60,240 

18 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอละงู ตามโครงการ

ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ 

16,000 

19 โครงการคืนก าไรแก่ผู้เสียภาษีและผู้ช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในก าหนด 

24,840 

20 โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 9,975 

21 โครงการจัดจ้างยามท้องถ่ิน 173,469 

รวม 978,356 

 

 

8. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

ล าดั

บ 

ที ่

โครงการตามเทศบัญญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้

ด าเนนิการ 

 

เบิกจา่ย 

1 โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน 512,199 

2 โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 387,000.

16 

3 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อและเพิ่ม

ศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด

เทศบาล 

29,980 

รวม 929,179.

16 

 

หมายเหต ุ สรปุผลการพัฒนาทอ้งถิน่ในปงีบประมาณ พ.ศ.2554 

โดยรวมงบลงทนุ + รายจา่ยประจ า เปน็เงนิทัง้สิน้ 

36,806,869.93 บาท 

 

 



 

 

 

บทที ่3 

การวเิคราะหศ์กัยภาพการพฒันาทอ้งถิน่ 

  

หลกัและแนวคดิในการวางแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

  เทศบาลต าบลก าแพง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

หนึ่ง ที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมาย และการ

แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เป็นเทศบาลน่าอยู่ ซึ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงให้เป็น

เมืองน่าอยู่ได้นั้น จะต้องพัฒนา                   ให้สอดคล้อง และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาพของ นางสาวยิ่งลักษณ์  

ชินวัตร  

(วันที่ 23 สิงหาคม 2554) มี 8 ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก มี 16 เรื่อง คือ 

1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู

ประชาธิปไตย 

1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น 

“วาระแห่งชาติ” 

1.3 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐอย่างจริงจัง 

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและ

เร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ

เพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

1.7 แ ก้ไขปัญหาความ เ ดือดร้ อนของประชาชนและ

ผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟูอ             และราคา

น้ ามันเช้ือเพลิง 

1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อ

ภายในประเทศ สร้างสมดุล                และความเข้มแข็ง

อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึง

แหล่งเงินทุน 

1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 

1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพื่อสร้างการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน

ท้องถ่ิน 

1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วน

ร่วมอย่างกว้างขวาง 
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2. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ

ปูองกันประเทศ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

2.5 เ ร่ ง ด า เ นิ น กา รแ ก้ไขปัญหาย า เ สพติ ด  อ งค์ ก ร

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่าง

ด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 

3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

3.2 นโยบายสร้างรายได้ 

3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ

ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและ

บริการ 

3.5 นโยบายพลังงาน 

3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 นโยบายการศึกษา 

4.2 นโยบายแรงงาน 

4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 

5.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

5.3 ดูแลรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม

มลพิษ 



5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้

ประโยชน์ที่ ดิน                                   แล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ                      และส่ิงแวดล้อม 

5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและ

ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 

5.8 พัฒน าอ งค์ ค ว า ม รู้ ใ น กา รบ ริ ห า ร จั ดก า ร ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 

6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐาน 

6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์

ให้เพียงพอต่อความต้องการ                ของประเทศ 

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 

6.5 ส่ง เสริ มการใ ช้ข้อมูล เทคโนโลยี อวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน

บ้าน 



7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอาเซียน 

7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์

ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

7.4 กระ ชับความร่ วมมื อและความเป็นหุ้ น ส่วนทาง

ยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ              และองค์การ

ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 

7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานา

ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ

ทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 

7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเก่ียวกับ

ปัญหาเรื่องพรมแดน                       และการเปลี่ยนแปลง

ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน 

7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาค

อาเซียนและอนุภูมิภาค 

7.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 

7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและ

องค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 

8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

ทางราชการ ส่ือสารมวลชน                 และส่ือสาธารณะทุก

ประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-24- 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 
 

 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้อง

น าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็ง

ขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์

สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 วิสัยทัศน์ 

 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็น

ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

 พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมี

ความมั่นคงในชีวิตได้รับ                   ความคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่ ว ถึงและเท่าเทียม มี โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ

กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้

สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 



2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มี

ทักษะและการด ารงชีวิต                     อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่า

ทัน                     กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์              และภูมิปัญญา สร้างความ

มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้

เป็นมิตร                   กับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับ

ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม                   ของชุมชน รวมทั้ง

สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติ                     ทางธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง                         มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 

คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทาง                   และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเส่ียงและเสริม

รากฐาน              ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ               ก้าว

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต         

และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ

ที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์                 การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้าง

ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มี

คุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความ

เส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทาง

สังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่ว ถึง                    

และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง

พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินอย่างเท่าเทียม และสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่

โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกภาคส่วน                  ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ

อย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน              ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อ

เข้า สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ งยืน ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน               ในทุกมิติให้

ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมี

จิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็น

ไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่                            กับ

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง

และเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมขนท้องถ่ินให้

เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทาง

สังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ

อาหารและพลังงาน                         ให้ความส าคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ

สามารถ    ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการ

ผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง                             โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์     และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่

เหมาะสมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า



เกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ินและความรู้

สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญ                        

กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับ

ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถ

พึ่งตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเส่ียงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การเติบโตอย่าง

มีคุณภาพและยัง่ยนื                      ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ 

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การ

พัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออ านวยและ

ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับ

โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม                    ให้กับสาขา

บริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 

พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์                  และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิตภาพ

ของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต                 

ที่ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม

ฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร                  ต่อส่ิงแวดล้อม พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ควบคู่ไปกับ                  การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทาง

เศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม                           อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและ

ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 
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5. ยุทธศาสตร์การสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค

เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ                    และสังคม มุ่งเช่ือมโยงมิติ

ของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ



ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมี

ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก                       โดยให้

ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้

เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน            และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ รวมทั้งเช่ือมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบ

หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วน

ให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ                      การ

พัฒนาการเช่ือมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมือ

อนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการ

ด า เนินธุ ร กิจและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนา

ภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถ่ินให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง 
 

6. ยุทธศาสตร์การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

อย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้

เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียม

ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ                         

และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การ

เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยกระดับ

ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้าน

การค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่ม

บทบาทประเทศไทย               ในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดั สงขลา-สตูล 
 

วิสยัทศันก์ลุม่จงัหวัด  

“ผู้น าการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา สินค้าฮาลาล และการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย”  
 

เปูาประสงคร์วม  

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี

เพิ่มขึ้น)  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

ยางพารา ทั้งระบบการผลิต                 การแปรรูป และช่องทาง

การตลาดสินค้ายางพารา 



กลยทุธ ์  

1. พัฒนา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 

เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนสินค้ายางพารา  

2. สนับสนุนการสร้างกลุ่มเครือข่าย เกษตรกร ผู้ประกอบการ

ทุกระดับของสินค้ายางพารา                    ให้มีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปร

รูป สินค้ายางพารา                            ให้ได้มาตรฐาน  

4. ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา โดยใช้ศักยภาพ

ของกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตู                            สู่นานาชาติด้านยางพารา 

5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อ

สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบการผลิตสินค้าฮาลาลให้มี

มูลค่าเพิ่ม อย่างเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด  

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอต่อ

การพัฒนาสินค้าฮาลาล                       และได้มาตรฐานการผลิต  

2. พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มจ านวนของสินค้าฮาลาล  

3. พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าฮาลาล  

4. พัฒนาสินค้าให้ได้รับเครื่องหมายการค้าฮาลาล และสร้างอัต

ลักษณ์สินค้าฮาลาลของกลุ่มจังหวัด  

5. พัฒนาช่องทางการตลาด และยกระดับของสินค้าฮาลาลสู่

สากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่ม

จังหวัด โดยพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และผู้

ให้บริการการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อมั่น                                

ด้านความปลอดภัย  

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสร้างความเช่ือมั่นด้านความ

ปลอดภัยในพื้นที่  

2. พัฒนาการเช่ือมโยง แหล่งท่องเที่ยว  ผู้ให้บริการท่องเที่ยว 

กิจกรรม สินค้า และบริการต่อเนื่อง ให้ได้มาตรฐาน หลากหลาย และเป็น

ภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด  

3. พัฒนาระบบตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ

ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ                     การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ 

1. ยกระดับด่านชายแดนและการค้าชายแดนให้สามารถรองรับ

ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานสากล  

2. เสริมสร้างและยกระดับแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการ

ในการพัฒนา  

3. พัฒนาระบบโลจิกติกส์ให้มีสามารถลดต้นทุนและเป็นผู้น าใน

ประชาคมอาเซียน                          (ยกเว้นเส้นทางคมนาคม) 

4. ปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคมนาคมให้มีการเช่ือมโยง มี

ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เข้มแข็งเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมหลัก 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัสตลู 
 
 

  วิสยัทศัน์จงัหวดัสตลู  

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรได้มาตรฐาน เมืองสวรรค์ชายแดน

ใต้”  

Eco-Tourism, Green Agriculture and Border-Southern of 

the Paradise. 

 



เปูาประสงค ์ 

1. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้ได้ มาตรฐานสากลภายใต้การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศที่หลากหลาย รวมถึงจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ การ

ท่องเที่ยวและสรรค์สร้างกิจกรรมให้ตรงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. ภาคการผลิตสามารถพัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานรองรับความต้องการ                ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยเฉพาะการรองรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

3. ประชาชนมีระดับการศึกษาและมีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้น 

ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสังคม             แห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข  

4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มี

ความยั่งยืนโดยชุมชน จนเกิด            ความหวงแหนของชุมชนในการ

ร่วมอนุรักษ์ ปกปูอง ปราบปราม ฟื้นฟู ให้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเกิดความสมบรูณ์มีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจและ

ไม่เกิดมลภาวะ  

5. เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  และระบบ

สนับสนุนอื่น ๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น             เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แข่งขันกับต่างประเทศ และสนับสนุนการเป็นประตูการค้าภาคใต้

ชายแดน รวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พื้นที่  

 

พันธกิจ  

1. เร่งสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้

เป็นเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย     ให้ได้มาตรฐานระดับสากลเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

2. เสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการพัฒนาผลผลิตและ

สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  

3. ยกระดับความรู้ของประชาชนและชุมชมให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิด

สังคมแห่งการเรียนรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          ให้ยั่งยืนเป็นทุนทางสังคมใน

รุ่นต่อ ๆ ไป  



5. สนับสนุนการพัฒนาการขนส่ง  เช่ือมโยง  การท่องเที่ยว 

เกษตรกรรม และการค้าชายแดน                ฝั่งอันดามันด้วยระบบ 

Logistic  

6. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้บรรลุผล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน

ระดับสากลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

2. พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความ

ตอ้งการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ชุมชนและประชาชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน  

5. พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว 

เกษตรกรรม และการค้าชายแดน             ฝั่งอันดามัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ที่

หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ตั ว ชี้ วั ด  1 .  ร้ อยละที่ เพิ่ มขึ้ น จ านวนแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วที่ ไ ด้

มาตรฐานสากล 

          2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 



 

กลยุทธ์  1. พัฒนาท่องเท่ทยวของจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล 

รวมถึงพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวก  

          และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และปลอดภัยใน

ราคาที่เป็นธรรม 

 2.  พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการ

ท่องเที่ยวให้มีความสามารถ 

 ในการแข่งขัน 

 3. พัฒนากิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดพร้อมทั้งประสัมพันธ์ 

          และ จัดหาตลาดการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้

มาตรฐานรองรับความต้องการ                

                            ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานที่จ าเป็น

ต่อความต้องการของตลาด  

2. ร้อยละที่ เพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและสินค้า

เกษตร  
 

กลยุทธ์ 1. วางระบบการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคผลิต 

อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

2. จัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น 

แหล่งน้ าโรงงานปุยอินทรีย์ชุมชน  

และอื่นๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและ

รองรับการผลิต  

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนต่อ

ผลผลิตและสินค้าเกษตรของจังหวัด  

4. ส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้

เข้มแข็ง  



5. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และ เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยใช้ปุยอินทรีย์  

และ การควบคุมปูองกัน และ ก าจัดโรค และ ศัตรูผลผลิตทาง

การเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชน 

                            และประชาชนเขม้แขง็ อยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข  
 

ตัวชี้วัด 1. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนรายปีลดลง  

2. อัตราการปุวยด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน การฆ่าตัวตายส าเร็จ ลดลง  

3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป 

(ป)ี  

4. ร้อยละจ านวนคนอายุ ๖ ปี ขึ้นไปเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม

ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

5. ร้อยละที่ลดลงของคดีอุฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญ  

6. ระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก  

7. จ านวนลานกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  

8. เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้

สูงขึ้นโดยพัฒนาระบบสนับสนุน  

ให้เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  



2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง โดยยึดหลักประชาธิปไตย  

และศาสนาเป็นหลักในการพัฒนา สามารถสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงาม                         และภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้

ให้เป็นทุนทางสังคมต่อไป 

3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพ 

รายได้ ที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิด               ความมั่นคงในการ

ด ารงชีวิต 

4. ส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคีประชาชนให้ด าเนินการ

ตามหลักธรรมาภิบาล                         และเร่งพัฒนา

ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

5. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้สตูล 

เป็นเมืองที่สงบ ร่มเย็น                  เรียบง่ายและมีค่านิยม

แห่งการเรียนรู้ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหย้ัง่ยนื  

                             ภายใต้กระบวนการมสี่วนรว่มชมุชน  
 

ตวัชีว้ดั 1. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ได้รับการ

บริหารจัดการเพิ่มขึ้น  
 

กลยทุธ ์1.ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ                          และ 

ส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

2. เพิ่มศักยภาพชุมชนในการร่วมรักษา อนุรักษ์ ปกปูอง 

ปราบปราม ฟื้นฟู  

ให้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เกิดความสมบรูณ์ มี

ความสมดุลต่อระบบนิเวศน์  

และไม่เกิดมลภาวะ  

3. พัฒนาระบบในการตรวจสอบและเฝูาระวังการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  



ทั้งฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติรวมถึงระบบติดตามในการ

แก้ไขปัญหาเร่งด่วน  

ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถูกท าลาย  
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 พัฒนาระบบ Logistic เพือ่สนบัสนนุการ

ขนสง่ การท่องเทีย่ว เกษตรกรรม  

         และการคา้ชายแดน ฝัง่อนัดามนั  
 

ตวัชีว้ดั 1. จ านวนโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และระบบสนับสนุน

อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที ่ 

2. จ านวนโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนให้ได้มาตรฐาน  

และสอดคล้องกับความต้องการ  
 

กลยทุธ ์1. เร่งรัด สนับสนุน สร้างความเข้าใจกับชุมชน เพื่อร่วมใน

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  

ที่เหมาะสมในการขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังจังหวัดหรือ

กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงได้  

รวมถึงประเทศมาเลเซีย โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด  

2. พัฒนาโครงข่ายบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจ

ชายแดนให้ได้มาตรฐาน  

และสอดคล้องกับความต้องการ  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายของ นายวชิติ  แซล่ิม่ นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 

(2 กันยายน 2552) 
 

วิสัยทัศน์                                                                                    

          “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุกคนมีความสุขและมีส่วน

ร่วม” 

จากวิสัยทัศน์   กระผมได้ก าหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนา 

ดังนี้  

      มุ่งพัฒนาให้ “ ประชาชนทกุคนอยู่เย็นเป็นสุข คนมีคุณธรรม

น า รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี 

สิ่ ง แวดล้อมยั่ง ยืน  การให้บริการของเทศบาลมีความ เป็น เลิศ                              

มีองค์ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ” 

                 ในโอกาสนี้  กระผมขอน าเสนอนโยบายที่เปรียบเสมือน

สัญญาประชาคม ต่อที่ประชุม               สภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้ 

และต่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลต าบลก าแพง ประกอบด้วย 4 พันธ

กิจ              16 ยุทธศาสตร์ และ 82 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 

พนัธกิจที ่1 มุง่พัฒนาคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ี่ดี 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาเศรษฐกิจชมุชนใหค้นมคีวามมัง่คัง่ 

แนวทางพัฒนา 

                     1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้า ถึงแหล่งทุน โดย 

ส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล  ส่งเสริม   โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

ทุน และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน เพื่อระดมเงิน

ออมและให้สมาชิกกู้ยืม 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์         ของชุมชน 

         1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการ

ท่อง เที่ ยวพัฒนาพิพิธ ภัณฑ์พื้นบ้ านละงูให้ เป็น OTOP ด้านการ 

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล  

             1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน 



                    1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชน

เพื่อเพิ่ม โอกาสในการค้าขายและจับจ่าย  

ใช้สอยให้กับประชาชน  

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 พัฒนาการศกึษา และศาสนา ใหค้นมคีวามรู ้

คูคุ่ณธรรม 

             แนวทางพัฒนา 

2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน                                       

                     2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน 

ระดับประถมและระดับมัธยมให้ครบ100% 

                     2.3 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย  

                     2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้

คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์  ICT เทศบาล 

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

                     2.5 ท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา 

                   2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝุรู้ทางศาสนา โดยจัด

กิจกรรมพิเศษส าหรับเด็ก                  และเยาวชนในช่วงมีงานกิจกรรม

ทางศาสนาและช่วงปิดเทอม 
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ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาสาธารณสขุชมุชนใหค้นมสีขุภาพ 

พลานามยัที่สมบรูณ์แขง็แรง  

แนวทางพัฒนา 



                     3.1 ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพ เช่น 

ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดท า  

สมุดตรวจสุขภาพประจ าตัว และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจ า 

                   3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ 

ออกก าลัง กายเพื่อสุขภาพ โดยจัด  สถานที่และอุปกรณ์ให้ 

                   3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่ง ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

                     3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่าง

น้อยปีละครั้ง 

                     3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐาน

สามารถให้บริการได้ครบวงจร 

                    3.6 ส่งเสริมให้ กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทใน

การ ดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเต็ม รูปแบบ 

                    3.7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริม

สุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วม           ในการบริหาร 

                    3.8 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอาหาร ด าเนินการ

ให้ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ  และเป็นอาหารปลอดสารพิษ 

                      3.9 ก าจัด สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

                    3.10 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  รณรงค์ให้ความรู้

เรื่องโรคติดต่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง    เป็นระบบ และส่งเสริมให้เทศบาล

เป็นเขตปลอดยาเสพติด 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาสวสัดิการสงัคม กฬีา และนนัทนาการ 

ใหค้นมคีณุคา่เทา่เทยีม  

                             และมีสขุภาพจติทีด่ี           

              แนวทางพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ยากไร้  หรือด้อยโอกาสให้

ใกล้เคียงกับ ประชาชนทั่วไป                  โดยสนับสนุน ที่อยู่อาศัย 

ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 

โดย จัดสรรเงินสงเคราะห์                      เบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม และ

จัดให้ร่วมกิจกรรมตามโอกาส 



4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเช่ือมความสามัคคีของ

ประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล

สัมพันธ์                         

                4.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดย

จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์  

และส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 

4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจ าชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

4.6 ปรบัปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์

รวมของการออกก าลังกาย                  และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัด

ปลูกต้นไม้ เพิ่ม เติม  ปรับพื้นลู่ วิ่ ง เป็นลู่ยางสังเคราะห์  ขยายศูนย์

วิทยาศาสตร์                การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายน้ าและสนามเทนนิส  

4.7 เพิ่มเครื่องออกก ากายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ

สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งโดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม   

4.8 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่างๆ ตามความสนใจ  
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ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพิม่ความปลอดภัยในชวีติทรพัย์สนิ ใหค้นมี

ความสะดวกปลอดภยั 

แนวทางพัฒนา 

          5.1 ลดอุบัติเหตุด้านจราจร โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟ

จราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา                 ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้

ด้านการจราจรแก่ประชาชน 

            5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน 

และทั่วถึง 

                  5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปูองกันบรรเทาสาธารณะภัย

เทศบาลปรับปรุงเครื่องมือ                     และพัฒนาบุคลากร 



               5.4 จัดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนออกลาดตระเวน 

เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย               ในชุมชน 

              5.5 เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพิ่มจ านวน

สมาชิก  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
                              

พนัธกิจที ่2  พัฒนาเมอืงใหน้า่อยู ่

      ยทุธศาสตรท์ี ่6  จดัระเบยีบเมอืง ให้สงบเรียบรอ้ย 

       แนวทางพัฒนา   

             6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.ก าแพง และ 

อบต.ละงู ด าเนินการให้มีการจัดระบบผังเมืองรวมชุมชนก าแพงตาม

นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

                  6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณ

ตลาดสดโดยตีเส้นจอดรถ และรณรงค์             ให้ ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎ

จราจร 

          6.3 ร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์

ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล 

         6.4 ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ และออกเทศ

บัญญัติก าหนดพื้นที่ 

        6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดูดีมีระเบียบ  
 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 7 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหไ้ดม้าตรฐาน

ความเปน็เมอืงนา่อยู่   

              แนวทางพัฒนา      

        7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ า ท่าเทียบเรือ และ ไฟฟูาสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน 

            7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 

          7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพที่ดี สามารถรับฟังได้

ทุกครัวเรือน 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรบัภมูทิศันเ์มอืง ให้รม่รืน่สวยงาม 

              แนวทางพัฒนา  



           8.1 ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่

สวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแล                  อย่างสม่ าเสมอ 

                8.2 เพิ่มความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริมทาง

เพิ่มเติม 

           8.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจ าชุมชนริม

ถนนสายรอง                                                   

              8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานลอย 
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8.5 ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ เมือง 

สนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ                ในบริเวณบ้าน 

พนัธกิจที ่3   สรา้งดลุยภาพเพือ่รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มชมุชน

ใหย้ัง่ยนื 

       ยทุธศาสตรท์ี ่ 9 อนรุักษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุล 

              แนวทางพัฒนา 

                 9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงูและจัดตั้ง

อาสาสมัครเฝูาระวังส่ิงแวดล้อม 

                 9.2 สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

           9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อม

ให้ประชาชนทราบสม่ าเสมอ 

            9.4 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่10 จัดการขยะและน้ าเสียชมุชน ใหเ้หมาะสม 



               แนวทางพัฒนา 

                     10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยก

ขยะเพื่อใช้ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้                  ก่อนทิ้ง 

              10.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนน

สายหลักและถนนสายรอง                 ให้สะอาด 

                  10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจัดตั้งศูนย์คัดแยกและก าจัดขยะ รวมของเทศบาลเพื่อก าจัด

ขยะอย่างถูกวิธี 

           10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน

จากแหล่งก าเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน  ก่อนปล่อยน้ าทิ้ง 

            10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ า

เสียชุมชน 

        10.6 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

                  10.7 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล้ว เช่น 

จุดตลาดสดและจุดชุมชนขนมจีน    ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

       ยทุธศาสตรท์ี ่11 อนรุกัษส์ิง่แวดล้อมทางศลิปวัฒนธรรม และ

ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ใหค้งอยูต่ลอดไป 

               แนวทางพัฒนา 

                    11.1 ท านุบ ารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   

ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

              11.2 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอด

มรดกทางวัฒนธรรม 

                 11.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

และกิจกรรมศาสนาโดยจัดงาน ส่งเสริมตามเทศกาล 
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พนัธกิจที4่ พัฒนาเทศบาลใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็เลศิ

ด้านบรกิารภายใตก้ารมีสว่นรว่ม  

       ยทุธศาสตรท์ี ่12  พฒันาคุณภาพบคุลากรเทศบาล ใหพ้รอ้ม

ตอ่การใหบ้ริการ 

                 แนวทางพัฒนา                       

                  12.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพิ่ม 

ความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

                 12.2 สร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) แก่

บุคลากร                           

              12.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคี

ในหมู่บุคลากร  

              12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่13 พัฒนาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้และสถานทีใ่ห้

ทนัสมยัและเพยีงพอ 

              แนวทางพัฒนา   

                13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในส านักงานให้เป็น

ระบบเครือข่าย 

                   13.2 ปรับปรุ งระบบการดูแล  เครื่ องมือ เครื่ องใ ช้

ส านักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร  โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ให้

พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

            13.3 จัดหาเครื่องจักรกลที่จ าเป็นเพิ่มเติม เช่น ยานพาหนะ 

เครื่องมือช่าง เครื่องพ่นหมอกควัน 

             13.4 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ 

เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ า ให้เพียงพอ                                       

                 13.5 เพิ่มเติม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในส านักงาน 

เช่น ตู้น้ าด่ืม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
 



       ยทุธศาสตรท์ี ่14  ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยใีนการท างาน และ

ใหบ้ริการประชาชน 

               แนวทางพัฒนา 

              14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 

                  14.2 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์  

           14.3 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์

เซอร์วิส) 

                     14.4 ให้บริการส านักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์

ในส านักงานเทศบาล 
 

       ยทุธศาสตรท์ี ่15 พัฒนาระบบการบรหิาร  

              แนวทางพัฒนา 

                 15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการท างานให้รวดเร็วทันสมัย 

                     15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง 

                   15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน โดยใช้หลักการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กพร.  
 

       ยทุธศาสตรท์ี ่16 พัฒนาเครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม 

               แนวทางพัฒนา    

            16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 

          16.2 ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
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16.3 ประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อื่นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ    สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน 

องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล 

                   16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความ

เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล                                  

             16.5 จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็น

ของประชาชนในกิจกรรม                       ที่มี ผลกระทบต่อประชาชน

ส่วนใหญ่        

จากรายละเอียดนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาอันทรงเกียรติและ

พี่น้องประชาชนต าบลก าแพงทั้งหมด กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตัว

กระผมเอง  สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเทศบาลต าบลก าแพง

ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท านโยบายทั้งหมดให้เป็นความจริง เพื่อ

พัฒนาเทศบาลของเรา ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป 
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หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้ก าหนดแนวทางในการวางแผน

พัฒนาท้องถ่ิน โดยค านึงถึงปัญหาความต้องการ นโยบาย และศักยภาพ

ของเทศบาล ใช้ก าหนดเป็นประเด็นหลักในการพัฒนา ซึ่งสามารถสรุป           

ได้ดังนี้ 
 

ผลการวเิคราะหป์ัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ่น 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



  ปัญหาเส้นทางคมนาคม ปัจจุบันเทศบาลมีถนนส่วนใหญ่

เป็นถนนคอนกรีต                           และถนนลาดยาง เเต่เนื่องจากเป็น

ถนนที่ก่อสร้างมานาน ท าให้ปัจจุบันเกิดการช ารุด แตกร้าว ท าให้

ประชาชนผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดอันตราย และยังขาดสะพานเช่ือม

ระหว่างหมู่บ้าน 

ความต้องการ 

- ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานครอบคลุม

ทุกสาย 

- ก่อสร้างถนนสายใหม่ เช่น ถนนเลียบคลองปากปิง ชุมชน

เทศบาล 1 - นาโต๊ะพ่อ    

ถนนเลียบคลองละงูจากชุมชนบ้านออกพัฒนาถึงหัว

สะพาน 2 

- ก่อสร้างสะพานเช่ือมกับพื้นที่ อบต.ใกล้เคียง เช่น สะพาน

ข้ามคลองละงูจากชุมชน                    บ้านออกพัฒนา

เช่ือมกับบ้านเกาะยวน เขต อบต.ละงู 
 

ปัญหาไฟฟูาแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างในบางจุด

เกิดการช ารุดท าให้เกิดความ         มืดสลัว เจ้าหน้าที่ของเทศบาลขาด

การตรวจตราอย่างสม่ าเสมอ 

ความต้องการ 

- ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลออกตรวจตราไฟฟูาสาธารณะ

ตามชุมชนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ         เพื่อจะได้แก้ไขใน

บางจุดที่ไฟฟูาเกิดการช ารุดได้ทันท่วงที 

- ให้มีการเพิ่มเติมไฟฟูาสาธารณะในบางจุดที่เป็นจุดเส่ียงที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ได้ 
 

ปัญหาน้ าสะอาดไม่เพียงพอและทั่วถึง การขยายเขตประปา

ในเขตเทศบาลยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ ประชาชนร้อยละ 10 ยังไม่มี

น้ าประปาที่สะอาดใช้ 

ความต้องการ 

- ให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของ

เทศบาล 
 



ปัญหาการจัดระบบผังเมืองและการใช้ที่ดิน เนื่องจากใน

อดีตเทศบาลไม่ได้มีการวางผังเมืองหรือก าหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์จาก

ที่ดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ท าให้สภาพบ้านเมืองขาดความสวยงาม    

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่คุ้มค่า 

ความต้องการ 

- ต้องการให้มีการจัดท าผังเมืองรวมที่ ถูกต้องตามหลัก

วิชาการและใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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          2. ดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 

   ปัญหาด้านการศึกษา ในเขตเทศบาลเด็กเข้ารับการศึกษา

เรียนต่อในระดับปริญญาตรี               มีไม่มากนัก และยังสอบเข้า

มหาวิทยาลัยได้ในจ านวนน้อย  

  ความต้องการ 

- ต้องการให้มีการส่งเสริมความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

- ต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนเสริมการเรียนรู้ด้าน

ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว                เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในเขต

เทศบาล 

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนใน

เขตเทศบาลจะไม่ค่อยมีปัญหาด้านนี้ เพราะเทศบาลได้ตั้งงบประมาณ

อุดหนุนให้กับวัด มัสยิด และศาลเจ้า ส าหรับจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี

อยู่แล้ว ตลอดถึงร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เช่น กิจกรรม                         วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 

งานเมาลิด งานละศีลอดในเดือนรอมฎอน งานถือศีลกินเจ งานวันเด็ก

แห่งชาติ งานลอยกระทง เป็นต้น โดยประชาชนต่างศาสนาสามารถอยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยตลอดมา 



ความต้องการ 

- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ที่จะท าให้

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการปฏิบัติตามศาสน

บัญญัติให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตลอดไป และจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งทาง

ร่างกายและจิต เป็นคนดีของสังคมต่อไป 
 

3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในเขตเทศบาลยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและรักษาสุขอนามัยที่ถูกต้อง 

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็ก                 

และเยาวชนในเขตเทศบาล 

 ความต้องการ 

 ต้องการให้มีการบริการขั้นพื้นฐานทางสาธารณะอย่าง

เพียงพอ ต่อเนื่อง และครอบคลุม                   ทุกพื้นที่ ให้มีการปูองกัน

สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปูองกัน และ

ควบคุม               ด้านยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
 

4. ด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 

  ประชาชนในเขตเทศบาลจะไม่ค่อยมีปัญหาในด้านนี้ เพราะ

ทางเทศบาลได้ด าเนินการส่งเสริม                   และสนับสนุนอย่ าง

ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 

และรณรงค์                     การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมของชมรมไท้เก็ก ชมรมแอโรบิค เทศบาลจัดให้มีสถานที่              

ในการจัดกิจกรรม และมีการออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน และ

สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง                  เป็นที่รอบรับประชาชน

ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ

ออกก าลังกาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามภายในสวนสาธารณะจะต้องมีการ

พัฒนาสถานที่ออกก าลังกายเพิ่มเติมอีกหลายชนิดกีฬา พร้อมทั้งขยาย

เขตพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มเติมไปพร้อมๆ กัน และในส่วนของสนามกีฬา

กลางของเทศบาล                ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเยาวชนและ

ประชาชนโดยทั่ ว ไปทั้ ง ใน เขต เทศบาลและนอกเขต เทศบาล             

ส าหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลต าบลก าแพง ในอนาคตก็ต้อง

มีการขยายอาคารให้กว้างขวางขึ้น  
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เพื่อรองสามารถรองรับประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาอัน

ใกล้ก็ต้องมีการปรับปรุงเครื่องเล่น วัสดุอุปกรณ์ในการออกก าลังกายให้

ได้มาตรฐานกว่าเดิม  

  ความต้องการ 

- ต้องการให้มีการขยายแนวเขตสวนสาธารณะเทศบาล 

- ต้องการให้มีสระว่ายน้ าในสวนสาธารณะ 

- ต้องการลานกีฬาอเนกประสงค์ประจ าชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน 

- ต้องการอุปกรณ์เครื่องเล่นออกก าลังกาย ส าหรับศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา  

(เพิ่มให้หลากหลายกว่าที่เป็นอยู่และให้ได้มาตรฐานที่ดี

ขึ้น) 

- ต้องการให้ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลให้

กว้างขวางกว่าเดิม 

- ต้องการให้มีสนามกีฬากลางของเทศบาล 

- ต้องการให้ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลหน้าส านักงาน

เทศบาล 

- ต้องการให้พัฒนาสวนสาธารณะเทศบาลเป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

  ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงนั้น 

ค่อนข้างมีความเข้มแข็งที่ดีพอสมควร สามารถดูได้จากการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการ กลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ ของเทศบาลที่มีความ

สามัคคี                         ซึ่งให้ความร่วมมือในกิจกรรมทุกๆ ด้านของ

เทศบาล ท าให้การด าเนินงานของเทศบาลมีการพัฒนา                 อย่าง

ต่อเนื่อง ในส่วนของการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

เด็ก สตรี คนชรา ผู้ ด้อยโอกาส และคนพิการ ทางเทศบาลมีการจัด

สวัสดิการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยงบประมาณที่จัดสรรให้นั้นเป็น



จ านวนที่ไม่มากนัก เพราะติดอยู่กับรายได้ของเทศบาล แต่ก็จะพยายาม

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากจน และด้อยโอกาส ตามล าดับ 

  ความต้องการ 

- ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

- ต้ อ ง ก า ร ให้ มี ก ารฝึ ก อบ รม / ศึ กษา ดู ง าน เพื่ อ เพิ่ ม

ประ สิทธิ ภาพการป ฏิบั ติ ง าน                     แ ก่

คณะกรรมการ กลุ่ม ชมรม องค์กรต่างๆ ของเทศบาลอย่าง

ต่อเนื่อง 

- ต้องการให้มีการสนับสนุนสงเคราะห์ประชาชนที่ยากจน

และด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง 

- ต้องการให้มีทุนการศึกษาส าหรับบุตรหลานผู้ยากไร้/ ผู้

จากจน 

- ต้องการให้จัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส และเด็กก าพร้า 

 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลต าบลก าแพงเป็นศูนย์กลางทางการค้า ประชาชน

ต่างต าบลและต่างอ าเภอได้เข้ามาและใช้จ่ายในเขตเทศบาลเป็นจ านวน

มาก (การเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ละวันมีสูง) จึงก่อให้เกิดมลภาวะ

ทางส่ิงแวดล้อมตามมา เช่น ฝุุนละออง ขยะ เสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น 

ฯลฯ และประชาชนยังขาดส านึกและความเข้าใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหาน้ าท่วมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่

ต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพราะเทศบาลเป็นที่ราบลุ่มท าให้เกิดปัญหา

บ่อย 
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ความต้องการ 

- ให้มี ระบบการก า จัดขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิ กูลที่ ไ ด้

มาตรฐานและเพียงพอกับปริมาณขยะ     ที่เพิ่มขึ้น 

- ให้มีการรักษาความสะอาดถนน ฉีดล้างถนนอย่างมีระบบ

และมีความต่อเนื่อง 

- ให้มีการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ าอย่างมีระบบและมี

ความต่อเนื่อง 

- ให้มีการก่อสร้างเขื่อนก้ันตลิ่งพังบริเวณริมคลองละงู 

- ให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ 

- ให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

- ต้องการให้จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

7. ด้านการเมือง การบริหาร 

 เทศบาลต าบลก าแพงมีพนักงาน ลูกจ้าง จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

ลักษณะงาน ปัญหาการท างาน และขั้นตอนสายการบังคับบัญชาก็

สลับซับซ้อน และเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน การบริหารจัดการยังไม่รัดกุม                  

และละเอียดเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน การส่ังการ ฯลฯ 

ในด้านของระบบงาน                               และการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ถือได้ว่าประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้ามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมค่อนข้างมาก เพราะได้รับการรณรงค์และเปิดกว้าง จากเทศบาล

ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดจะเก็ดจากวัยลุ่ย มีการจัดกลุ่มมั่วสุ่ม ทั้ง

ชาย-หญิง เมาสุรา ทะเลาะวิวาท ขับขี่มอเตอร์ไซต์ส่งเสียงดัง -เร็ว 

รบกวนชาวบ้าน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่เคารพกฎจราจร อีกทั้งมีโจรลัก

เล็กขโมยน้อยสร้างความเดือดร้อน  ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

 ความต้องการ 

- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่

บุคลากรเทศบาล 



- พัฒนาระบบงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและน าระบบการจูงใจใน

การเสียภาษีมาใช้ 

- พัฒนาระบบเสียงตามสายให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก

พื้นที่ควบคู่ไปกับ                         การพัฒนาการให้

ประชาชนรับทราบในกิจกรรม/ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในยามค่ าคืนตามตรอก

ซอยในชุมชนต่างๆ                        เพื่อเสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

- ต้องการให้จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยบริการประชาชน 

- ต้องการเรือท้องแบนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิด

อุทกภัย (น้ าท่วม) 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดล่อแหลมเส่ียงภัย 

- ต้องการให้ส านักทะเบียนและบัตรประชาชนมาด าเนินการ

ที่ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง 
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8. ด้านเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาลต าบลก าแพงอยู่ในเกณฑ์ที่

ดีพอสมควร บริเวณถนน                สายหลัก ทั้ง 2 ฝั่ง  เป็นย่านการค้า 

และมีตลาดสดเทศบาลที่เป็นศูนย์กลางย่านการค้า แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตรอก/ซอยของแต่ละชุมชนจ านวนไม่น้อย

ต้องการมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้             ให้แก่ครอบครัว และเด็ก

นักเรียนมีความต้องการที่จะท างานในช่วงปิดภาคเรียน 

 ความต้องการ 



- ต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

- จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ต้องการให้มีการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาท างานช่วงปิด

ภาคเรียน 

- จัดตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า OTOP 

- ปรับปรุงตาดสดเทศบาล (หลังเก่า) 
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ผลการวเิคราะหศ์กัยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาของ

เทศบาล (SWOT Analysis) 

 

จุดแขง็ (S = Strengths) 

1. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการ

ค้าขาย การคมนาคม การท่องเที่ยว               และการบริการ 

2. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนเทศบาลเป็นอย่างดี 

3. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาดี 

4. มีภาคการเมืองท้องถ่ินที่เข้มแข็ง 

5. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ ยอมรับใน

ระดับประเทศ 

6. ประชาชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา แต่

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

จุดอ่อน (W = Weaknesses) 

1. ขนาดและพื้นที่ของเทศบาลมีน้อยเกินไป (2.61 ตาราง

กิโลเมตร) 

2. เป็นชุมชนด้ังเดิมไม่มีการจัดวางผังเมืองที่ดี 



3. มีประชาชนแฝงอยู่จ านวนมาก 

4. ปัญหายาเสพติด 

 

โอกาส (O = Opportunity) 

1. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ อปท.เอื้อต่อ

การพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเอื้อต่อการพัฒนาเทศบาล 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 

4. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในพื้นที่ 

5. อ าเภอละงูเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 

6. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

อปุสรรค (T = Threats) 

1. ภารกิจการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยัง

ไม่สมบูรณ์ เช่น ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน

การศึกษา ด้านการสาธารณสุข 

2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

3. ปัญหาน้ าท่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 



วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และจดุมุง่หมายเพือ่การพฒันา 

 
 วสิัยทศัน ์

 “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุกคนมีความสุขและมีส่วน

ร่วม” 

 

 พนัธกิจการพฒันาเทศบาลต าบลก าแพง 

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

2. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับ

การศึกษา  

(เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถ่ิน 

4. พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข 

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

7. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

9. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

10. พัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงให้เป็นแหล่งการค้าและ

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนา

เทศบาล 
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 จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง 

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

2. เด็ก สตรี เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

3. ประชาชนมีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดี 

4. มีกิจกรรมด้านศาสนา กีฬา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ิน 

5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 



7. ประชาชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 

8. เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

9. มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

10. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 

11. เทศบาลต าบกล าแพงเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน 
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จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันา 

 

จุดมุง่หมายเพือ่การ

พัฒนา 

(Goals) 

ตวัชีว้ดั 

(KPLs) 

ขอ้มลู

พืน้ฐาน 

(Baseline 

Data) 

เปูาหมาย (Targets) 

ป ี56-60 ป ี56 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี60 

1. มีระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

1.1 ร้อยละของผิวจราจร ท่อ

ระบายน้ า        รางระบายน้ า 

ทางเท้า ที่ได้รับการก่อสร้าง

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

1.2 ร้อยละของพื้นที่

สวนสาธารณะที่ได้รับการ

พัฒนาปรับปรุง บ ารุงรักษา

ให้คงสภาพสมบูรณ์สวยงาม 

1.3 จ านวนครั้งในการออก

ตรวจตราระบบไฟฟูาส่อง

สว่าง  

1.4 จ านวนโครงการขยาย

เขตไฟฟูา              ภายใน

ร้อยละ 95 

 

 

ร้อยละ 90 

 

 

120 ครั้ง 

 

1 โครงการ/

ป ี

 

100 % 

 

 

95% 

 

 

120 

ครั้ง 

 

5 

โครงกา

60% 

 

 

90% 

 

 

40 

 

1 

 

70% 

 

 

90% 

 

 

60 

 

1 

 

80% 

 

 

90% 

 

 

80 

 

1 

 

90% 

 

 

90% 

 

 

100 

 

1 

 

100

% 

 

 

95% 

 

 

120 

 

1 



เขตเทศบาล 

1.5 จ านวนโครงการขยาย

เขตประปา   ภายในเขต

เทศบาล 

 

1 โครงการ/

ป ี

 

ร 

 

5 

โครงกา

ร 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2. เด็ก สตรี เยาวชน 

และประชาชนได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.1 จ านวนของกิจกรรม

ทางด้านการศึกษาที่เทศบาล

จัด 

2.2 จ านวนของเด็ก สตรี 

เยาวชน และประชาชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมทางด้าน

การศึกษาที่เทศบาลจัดขึ้น 

10 

กิจกรรม/ป ี

 

3,900 คน/ปี 

57 

กิจกรรม 

 

4,300/ปี 

 

 

10 

 

3,900 

10 

 

4,000 

12 

 

4,10

0 

12 

 

4,20

0 

13 

 

4,30

0 
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จุดมุง่หมายเพือ่การ

พัฒนา 

(Goals) 

ตวัชีว้ดั 

(KPLs) 

ขอ้มลู

พืน้ฐาน 

(Baseline 

Data) 

เปูาหมาย (Targets) 

ป ี56-60 ป ี56 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี60 

3. ประชาชนมีการออก

ก าลังกาย             และ

เล่นกีฬาเพื่อส่งเสริม

สุขภาพอนามัยที่ดี 

3.1 จ านวนประชาชนวัย

ท างาน                 และ

ผู้สูงอายุที่มีการออกก าลัง

กายสม่ าเสมอ 

3.2 จ านวนของเด็กและ

เยาวชน                         ที่

เล่นกีฬา และออกก าลังกาย 

ร้อยละ 40 

 

ร้อยละ 80 

60% 

 

100% 

40% 

 

80% 

45% 

 

85% 

50% 

 

90% 

55% 

 

95% 

60% 

 

100

% 

4. มีกิจกรรมด้านศาสนา 

กีฬา ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงาม            

ของท้องถ่ิน 

4.1 จ านวนกิจกรรมทาง

ศาสนาที่จัด 

4.2 จ านวนกิจกรรมงาน

ประเพณี  

และวัฒนธรรมของท้องถ่ินที่

ด าเนินการ 

4.3 ร้อยละของประชากรที่

เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา 

ประเพณี และวัฒนธรรม             

7 กิจกรรม 

2 กิจกรรม 

 

ร้อยละ 70 

15 

กิจกรรม 

4 

กิจกรรม 

 

50,000 

คน 

10 

2 

 

10,00

0 

 

11 

2 

 

10,00

0 

12 

3 

 

10,0

00 

13 

3 

 

10,0

00 

15 

4 

 

10,0

00 



ของท้องถ่ิน 

5. มุ่งเน้นการบริหาร

จัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ

ได้รับการตรวจคัดกรองโรค 

เช่น โรคเบาหวาน และความ

ดันโลหิต 

5.2 ร้อยละของครัวเรือน

ได้รับการปูองกันและควบคุม

โรคติดต่อที่ส าคัญของ

ท้องถ่ิน เช่น โรค

ไข้เลือดออกและโรคอุจจาระ

ร่วง 

5.3 ร้อยละของมารดาและ

ทารก              หลังคลอด

ได้รับการดูแล และเยี่ยมหลัง

คลอด โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

ร้อยละ 95 

 

 

ร้อยละ 95 

 

 

 

ร้อยละ 100 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

95% 

 

 

95% 

 

 

 

100% 

95% 

 

 

95% 

 

 

 

100% 

 

95% 

 

 

95% 

 

 

 

100

% 

95% 

 

 

95% 

 

 

 

100

% 

 

100

% 

 

 

100

% 

 

 

 

100

% 
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จุดมุง่หมายเพือ่การ ตวัชีว้ดั ขอ้มลูพืน้ฐาน เปูาหมาย (Targets) 



พัฒนา 

(Goals) 

(KPLs) (Baseline 

Data) 

ป ี56-60 ป ี56 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี60 

 5.4 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง

ร้านอาหาร แผงลอย

จ าหน่ายอาหาร และแผง

จ าหน่ายสินค้าในตลาด

ส ด ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ              

และรับรองมาตรฐานจาก

กรมอนามัย 

ร้อยละ 100 100% 100% 100% 100

% 

100

% 

100

% 

6. มีระบบการบริหาร

จัดการที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

6.1 จ านวนนวัตกรรม

ใหม่ที่เกิดขึ้น          ใน

เทศบาล 

6.2 ร้อยละของพนักงาน

เทศบาล              ที่

ได้รับการอบรม 

6.3 ร้อยละของ

ประชาชนที่มีความ         

พึงพอใจเก่ียวกับการ

บริหารจัดการ 

2 นวัตกรรม/ป ี

 

ร้อยละ 70 

 

ร้อยละ 90 

10 

นวัตกรร

ม 

 

85% 

 

90% 

 

2 

 

70% 

 

90% 

2 

 

75% 

 

90% 

2 

 

85% 

 

90% 

2 

 

85% 

 

90% 

2 

 

85% 

 

90% 



7. ประชาชนเข้มแข็ง

และพึ่งตนเองได้ 

7.1 ร้อยละของ

ประชาชนที่มีอาชีพ  

และพึ่งตนเองได้ 

ร้อยละ 95 95% 90% 95% 95% 95% 95% 

8. เกิดความสงบ

เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน                ของ

ประชาชน 

8.1 จ านวนกิจกรรมการ

เฝูาระวัง ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

8.2 ร้อยละของ

ประชาชนที่เกิดความพึง

พอใจในระบบการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน             

ของประชาชน 

8.3 ร้อยละของความ

พร้อม                        

ในด้านบุคลากรและ

อุปกรณ์                 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย 

จ านวน 3 

กิจกรรม 

 

ร้อยละ 95 

 

 

 

ร้อยละ 90 

6 

กิจกรรม 

 

95% /ปี 

 

 

 

90% /ปี 

6 

 

95% 

 

 

 

90% 

6 

 

95% 

 

 

 

90% 

6 

 

95% 

 

 

 

90% 

6 

 

95% 

 

 

 

90% 

6 

 

95% 

 

 

 

90% 

50- 



 

จุดมุง่หมายเพือ่การ

พัฒนา 

(Goals) 

ตวัชีว้ดั 

(KPLs) 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

(Baseline 

Data) 

เปูาหมาย (Targets) 

ป ี56-60 ป ี56 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี60 

9. มีการอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

9.1 รณรงค์ให้สถาน

ประกอบการ            ทุก

ประเภทให้มีการติดตั้ง

บ่อดักไขมัน 

9.2 จัดกิจกรรมรณรงค์

สร้างจิตส านึกแก่

ประชาชนร่วมกันรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

ร้อยละ 90 

 

ร้อยละ 85 

100% 

 

100% 

90% 

 

85% 

90% 

 

85% 

90% 

 

85% 

100

% 

 

90% 

100

% 

 

100

% 

10. ประชาชนมีอาชีพ

และรายได้เพิ่มขึ้น 

10.1 ร้อยละของ

ครัวเรือนที่มีรายได้ ที่

มั่นคง 

10.2 จ านวนครั้งในการ

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่

ประชาชน 

10.3 จ านวนร้านที่จัด

ร้อยละ 80 

 

1 ครั้ง/ปี 

 

1 ร้าน 

 

95% 

 

7 ครั้ง 

 

3 ร้าน 

 

80% 

 

1 

 

1 

80% 

 

1 

 

2 

85% 

 

1 

 

2 

90% 

 

2 

 

3 

95% 

 

2 

 

3 



จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถ่ิน 

10.4 จ านวนผลิตภัณฑ์

ท้องถ่ินที่สามารถออกสู่

ตลาดได้ 

3 ผลิตภัณฑ์ 

 

5 

ผลิตภัณ

ฑ ์

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

11. เทศบาลต าบล

ก าแพงเป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าและการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

สตูล 

11.1 จ านวนกิจกรรม

ส่งเสริม                การ

ท่องเที่ยวของเทศบาล 

11.2 ร้อยละของผู้เข้า

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของ

เทศบาลที่เพิ่มขึ้น 

2 กิจกรรม 

 

ร้อยละ 10 

3 

กิจกรรม 

 

50% 

2 

 

10% 

2 

 

20% 

3 

 

30% 

3 

 

40% 

3 

 

50% 
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จุดมุง่หมายเพือ่การ ตวัชีว้ดั ขอ้มลูพืน้ฐาน เปูาหมาย (Targets) 



พัฒนา 

(Goals) 

(KPLs) (Baseline 

Data) 

ป ี56-

60 

ป ี56 ป ี57 ป ี58 ป ี59 ป ี60 

12. ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทุกขั้นตอน 
12.1 จ านวนประชาชนที่

เข้าร่วมแสดงความ

คิดเห็นจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล 

12.2 ร้อยละของ

ประชาชนที่สมัครใจเข้า

ร่วมเป็นอาสาสมัครของ

เทศบาล 

12.3 จ านวนของตัวแทน

ภาคประชาชนที่มีส่วน

ร่วมต่อระบบการ

ตรวจสอบด้านการเงิน 

การคลัง              และ

งบประมาณ 

1,000 คน 

 

 

ร้อยละ 5 

 

 

32 คน 

1,200 

คน 

 

 

7% 

 

 

32 

1,000 

 

 

5% 

 

 

32 

1,100 

 

 

6% 

 

 

32 

1,20

0 

 

 

6% 

 

 

32 

 

1,20

0 

 

 

7% 

 

 

32 

1,20

0 

 

 

7% 

 

 

32 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

ยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ 
 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 

ทางเท้า ท่อระบายน้ า                   งานก่อสร้าง

อื่นๆ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

1.2 พัฒนาระบบจราจร 

 

กองช่าง 

 
 

กองช่าง 

 

กองช่าง 



1.3 พัฒนาระบบการวางผังเมือง 

 

1.4 พัฒนาการใช้ที่ดินและปูองกันการบุกรุก

ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

 

 

กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา 

 

2.2 การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

กองการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

 

กองการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาธารณสุข 

3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 

 

3.2 การปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

 

3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

 

กองสาธารณสุขและ



ส่ิงแวดล้อม/ 

กองการศึกษา 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

กีฬา    นันทนาการ และการ

พักผ่อนหย่อนใจ 

4.1 พัฒนาและส่งเสริมกีฬา 
 

4.2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 
 

4.3 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัด/ กองการศึกษา 
 

กองช่าง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ความเข้มแข็ง               ของ

ชุมชน 

5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

5.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์

ประชาชน 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6.1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

6.2 จัดระบบการเฝูาระวังและปูองกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง/ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
 



6.3 จัดระบบบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
 

กองช่าง/ กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

การเมือง                 การ

บริหาร 

7.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร 
 

7.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงานลูกจ้างเทศบาล 
 

7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด/ กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ทุกกอง/งาน 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 

 7.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด 



 

7.7 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ

ท้องถ่ิน 

 

7.8 ปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนที่ภาษี และ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

 

7.9 ปรับปรุงทะเบียนและเอกสาร 

 

7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบร้อยของชุมชน 

 

7.11 พัฒนาการบริหารกิจการเทศพาณิชย์ 

 

 

ส านักปลัด 

 

กองคลัง 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้  ให้แก่

ประชาชน 

 

8.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ส านักปลัด 

 

ส านักปลัด/ กองการศึกษา 

 

กองช่าง/ กองสาธารณสุขและ



8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่า

ซื้อ 

 

ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 



บทที ่6 

การน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาไปสูก่ารปฏบิตัแิละการ

ตดิตามประเมนิผล 

 
องค์กรรบัผิดชอบในการติดตามและประเมนิผลแผน 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน             พ .ศ .2548 ก าหนดให้ มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งคณะ

กรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นช่วยในการ

ติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก จ านวนสามคน 

2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก จ านวนสอง

คน 

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวน

สองคน 

4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก จ านวนสองคน 
 

โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตาม และประเมินแผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอต่อ

สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ

โดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก

ปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 



4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

ตามที่เห็นสมควร 

 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการวิเคราะห์ผล คือ ท าให้ทราบว่ามีการ

แผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และบรรลุเปูาหมายที่วางไว้

เพียงใด เพื่ อสามารถประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาได้ 

ขณะเดียวกันก็เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท า

แผนพัฒนาฉบับต่อไป มีรูปแบบ          และวิธีการติดตามประเมินผล 

ดังนี้ 

 1.  การติดตามความก้า วหน้าในการด า เนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานภายใต้

แผนพัฒนาสามปี โดยใช้แผนด าเนินงานที่เป็นเครื่องมือในการติดตาม 

และรายงานผล           การด าเนินงานหลังจากส้ินปีงบประมาณของทุกปี 

 2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผลโครงการได้ประยุกต์ใช้การวิจัยในทาง

สังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงได้น าความรู้ด้านสังคมศาสตร์ผนวกกับหลักการ

ทางสถิติ เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามได้สร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความ

คิดเห็นของกลุ่มเปูาหมาย โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทน

ของประชากร ประกอบกับการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกองฝุาย 

น าไปสู่การวิ เคราะห์สรุปผลตามเอกสารรายงานการติดตามและ

ประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินน าเสนอต่อ

สภาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านกัปลดั 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


