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บทที ่1 

บทน า  

 

ลกัษณะของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                       

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                   

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง                

ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง ในการบรรลุ   

บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ

ท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างยิ่ง                  

ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต                       

เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้

อย่ างเท่าทันการ เปลี่ ยนแปลง โดยสามารถจั ดทรัพยากรที่ มี อยู่ อย่างจ ากั ดได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ                      

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะก าหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

อย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  

สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

 อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    

จะต้องอยู่บน พ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้ องการจะบรรลุ  และการ เปลี่ ยนแปลงต่างๆ                             

ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง             

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่ พ้ืนที่ระดับอ าเภอ                  

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวปี จนกระทั้งในระดับโลกด้วย 
 

 สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลก                      

ล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์                 

ทั้ง 4 ด้าน ที่เกิดขึ้นกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการ

วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 
 

 ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านเพียงเขตพ้ืนที่การปกครองตนเอง

เท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                 

มปีระสิทธิภาพและมปีระสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนที่ 
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เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหาทางในการป้องกัน

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive) 
 

 อย่างเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

จะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและก าหนดประเด็นใน

การพัฒนา 

3. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 

6. การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

7. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                  

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการด าเนินงานของเทศบาลต าบลก าแพงในการพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 4. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา                   

และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สู งสุด                

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงอย่างสมดุล โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ

ได้ 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

 1. เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท าแผนสามปี 

โด ย จ ะต้ อ งก าหนด ร ะย ะ เ ว ลา ด า เนิน ก า รให้ เ ห ม าะสม เ พ่ื อให้ ก าร จั ด ท า แผน พัฒนาส าม ปี เ ส ร็ จ                   

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 การจัดท าประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง                

แนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน                   

ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางการปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เ พ่ือน ามาก าหนดแนวทาง                    

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราวเดยีวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือการจัดท า 
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แผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนา ทั้ง 2 ประเภทให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์                               

และมปีระสิทธิภาพ 

  1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือ

การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใดเพ่ือจัดท าเป็น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ 

  1.4 ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

ให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ                  

เช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญ                

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

  1.5 ใช้หลักการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย 

   1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

   1.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ โดยพิจารณา              

น าปัญหา ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                    

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์             

การพัฒนา 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดทิศทางและประสานการปฏิบัติระหว่าง

แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และระหว่างท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ เล็ งเห็นถึงความเ ช่ือมโยงระหว่างแนวทาง             

การด า เนินงานต่างๆ ที่ อาจมีความเ ช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเ ชิงสนับสนุนและเ ป็นอุปสรรคต่อกัน                          

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร           

การบริหารของท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

2. เทศบาลต าบลก าแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ท าให้สามารถ

แก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เทศบาลต าบลก าแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอ าเภอ การพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาประเทศ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

4. ท าให้เกิดการประสานงานที่ด ีการวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเร่ืองเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย                   

ขององค์กร ท าให้การด า เนินโครงการ/กิ จกรรมต่า งๆ ที่ ได้จั ดวางไว้มุ่งไปสู่ จุดมุ่ งหมาย เดียวกัน                                      

โดยมีการประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละกอง/                               

งานขององค์กรได้ 
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บทที่ 2 

สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐาน 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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บทที ่2 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

ประวัตคิวามเปน็มา 
 

  เทศบาลต าบลก าแพง เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง 

ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาล              

ขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขต หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ก่อนที่จะกล่าวถึง            

ความเป็นมาของเทศบาลต าบลก าแพง จะต้องกล่าวถึงเมืองละงูในอดตีว่าเป็นมาอย่างไร 
   

  ความเป็นมาของเมืองละงู นั้น ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือพงศาวดาร                     

บอกไว้ชัดเจนว่า ชุมชนละงู หรือเมืองละงู ตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มหีลักฐานส าคัญ 2 อย่าง ที่เป็นร่องรอยให้เช่ือได้

ว่าละงู มคีวามเจริญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้ 

  1. ช่ือเมืองละงู ปรากฏในต านานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ.1950 สมัยเจ้าผู้ครอง                                 

เมืองนครพระนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ช่ือราชาจุราเจนาคาล ายังเมีย              

เป็นผู้ครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูนั้น ก่อนเมืองสตูล หรือสโตย                  

จะเกิดถึง 350 ปี (รวมเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57) 

  2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก 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 มลีักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซ้ือขาย

สินค้า 
 

  ค าว่า “ละง”ู เข้าใจว่าช่ือเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู ค าว่า กรา เป็นภาษา

โบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้ า ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น  
 

  ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซ้ือง่านขายคล่อง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมา

ระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่ม)ี ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ 

ท่าเรือปากบารา เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมลายู เพราะเคยเป็นที่ท าการค้าขายระหว่างท่าเรือม าบัง 

ท่าเรือสุไหงอุเป (อ าเภอทุ่งหว้าในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่างประเทศ

เพ่ือนบ้านอีกด้วย 

  ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมคีวามเจริญ สุขาภิบาลก าแพงจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดตี จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของสุขาภิบาลต าบลก าแพง 

  ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษหน้า 144 วันที่ 17 

กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองจัดตั้งสุขาภิบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่

เห็น                  เป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ข้ึนเป็นสุขาภิบาลท าให้ท้องถิ่นแห่งนี้ มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดย

การเปลี่ยนฐานะ                   เป็น “เทศบาลต าบลก าแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
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เทศบาลต าบลก าแพง เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง 

ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

ปัจ จุ บัน เ ป็น เทศบาลต าบลก า แพงขนาดกลาง แต่มี ค วาม เจริญ เติบโตรองจาก เทศบาล เมื องสตู ล                                  

เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอ่ืนๆ 

ของประชาชนจากอ าเภอต่างๆ โดยรอง คือ อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า และกิ่งอ าเภอมะนัง                   

รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล                     

เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบกกับน้ าตกวังสายทอง                   

ถ้ าภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวจี านวน

เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ 

อีกจ านวนมาก 

 

 ทีต่ัง้และอาณาเขต 

  เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล                       

มพ้ืีนที่รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมอีาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

  ทิศใต้  จดคลองละงู 

  ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 7 ต าบลก าแพง และคลองละงู 

  ทิศตะวันตก จดคลองปากปิง และคลองละงู ตลอดแนว 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล   ประมาณ 52 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง   ประมาณ 100 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ประมาณ 110 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง   ประมาณ 170 กิโลเมตร 

  - เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร    ประมาณ 1,140 กิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทัว่ไป 
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 ลกัษณะภมูปิระเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นที่ราบมีคลองละงู คลองปากปิง             

และล าห้วยต่างๆ เป็นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ท าให้มีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร การประมง การปศุสัตว์           

ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการบริการต่างๆ 

   

 ลกัษณะภมูอิากาศ 

  สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มภีูมิอากาศแบบ 2 ฤดู คือ 

1. ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของแต่ละปี 

2. ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ของแต่ละปี 

 

 สภาพเศรษฐกิจ 

  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขาย รองลงมา                     

คือ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ท านา ท าสวน และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ ยปีละประมาณ                 

86,111 บาท/คน 

 

 สภาพทางสังคม 

  สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอ่ืนๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก 

บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม                   

ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข 
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 การคมนาคม/ขนสง่  

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง สามารถเดินทางติดติดกับอ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด 

หรือต่างจังหวัด โดยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทั่วถึงในขณะเดียวกัน 

ถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทุกสายแล้ว ท าให้ประชาชน

สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้ทุกฤดูกาล ส่วนการคมนาคมด้านอ่ืนไม่มี 
 

 การไฟฟ้า 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู                 

ครบทุกครัวเรือน 
 

 การประปา 

  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการน้ าสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค               

แล้ว ประมาณ 80% ที่เหลือยังใช้น้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ าดื่ม โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุน                          

เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป 
 

 การสื่อสารและโทรคมนาคม 

  - การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แห่ง สามารถ

ให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  - การโทรศัพท์ มสี านักงานให้บริการโทรศัพท์ จ านวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชน               

ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้งระบบประจ าบ้านและระบบเคลื่อนที่มือถือ 

  - การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงมสีถานวีิทยุกระจายเสยีง 2 แห่ง คือ สถานี 

LIVE FM สถานีวิทยุเซอร์ไพรส์เรดิโอ และสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การ

สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้ งระบบ 

FM และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียง                

ตามสาย สามารถกระจายข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา 
 

 การจราจร 

  สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสภาพทั่วไปไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมีพ้ืนที่              

ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู-ทุ่งหว้า กับ ถนนสายละงู-ฉลุง                          

และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับต ารวจจราจรของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู โดยใกล้ชิดรวมถึง          

การเตรียมการเร่ืองงบประมาณด้านการจราจร เพ่ือทาส ีตเีส้น แผงกั้น ป้ายเคร่ืองหมายจราจรต่างๆ เป็นต้น 
 

 การใช้ที่ดินและผังเมือง 

สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ถือได้ว่าสภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็นระบบความเจริญส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแ ผนหลัก หรือผังเมือง                       

ที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพ่ือปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถี

 

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
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ชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป ปัจจุบันผังเมืองจังหวัดสตูลได้จัดท าผังเมืองรวมกับเทศบาลต าบลก าแพง                

เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ/ รายไดป้ระชากร 

       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย                  

อาชพีเกษตรกรรม ท านา ท าสวน และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

                        * อาชีพค้าขาย  สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบ

อาชีพ                      ด้านการค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่

รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดใกล้เคยีง เช่น หาดใหญ่  สงขลา ตรัง ฯลฯ  รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และ

ผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก และอ าเภอใกล้เคียง เข้ามาจ าหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลต าบล

ก าแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า 

                 * อาชีพเกษตรกรรม  บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลต าบลก าแพง 

ประชาชน                    ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าสวน และปลูก

ผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพ่ือการด ารงชีวิตมากกว่าเพ่ือเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีน้ าตลอดปีเป็น

ตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ            

                        * อาชพีรับจ้าง  เนื่องจากพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลก าแพง อยู่ห่างจากทะเลไม่มาก

นัก                 จึงมีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพ่ือเป็น

รายได้เสริม                          ให้กับครอบครัว รวมถึ งการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ใน

จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคยีง 

 

 การเกษตรกรรม   

        เทศบาลต าบลก าแพงมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ถือครองทาง

การเกษตร  ประมาณ  500 ไร่  มีประชากร ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา 

ยางพารา ผลไม้  มะพร้าว  ฯลฯ 

 

 การอตุสาหกรรม 

       ในเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลก าแพง จะมี อุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในครัวเรือน                   

เช่น โรงงานท าขนมจนีขนาดเล็ก จ านวน 13 โรง ป้ัมน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคล             

ในพ้ืนที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

 การพาณชิยกรรม / การบรกิาร 

       การค้าและการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,                             

สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง เป็นกิจการขนาดเล็ก เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก       

มีตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และการประมง

 

ดา้นเศรษฐกจิ 
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ระหว่างอ าเภอละงูกับอ าเภอใกล้เคียง เช่น อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหว้า  อ าเภอควนกาหลงและกิ่งอ าเภอมะนัง  

และคาดว่าในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า  การลงทุน จะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล         

(หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะเภตรา) มแีนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มนีักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

 

 การทอ่งเทีย่ว 

       จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มสีถานที่ท่องเที่ยวจ านวนมาก และงดงาม               

ไม่แพ้จังหวัดอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติ                

หมู่เกาะเภตรา  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่าน

ไปสู่อุทยานหมู่เกาะดังกล่าวนั้น จะต้องผ่านพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลก าแพง นักท่องเที่ยวจะต้องแวะจับจ่าย            

ใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ท าให้มี เงินสะพัดในตลาดของเทศบาลต าบลก าแพงปีละเป็นจ านวนมาก                      

และมแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ทุกป ี

 

 การปศสุตัว ์

       เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีพ้ืนที่น้อย ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย                  

ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ 
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ดา้นสงัคม 

 

 ประชากร 

  ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีจ านวนทั้งสิ้น 5,038 คน ชาย 2,419 คน                       

หญิง 2,619 คน จ านวนครัวเรือน 2,535 ครัวเรือน  
 

  ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 

รายการ ปีปจัจบุนั (2557) ปีทีแ่ลว้ (2556) 2 ปทีีแ่ลว้ (2555) 

ประชากรชาย (คน) 2,417 2,417 2,412 

ประชากรหญิง (คน) 2,619 2,630 2,637 

รวมประชากร (คน) 5,036 5,047 5,049 

บ้าน (หลังคาเรือน) 2,535 2,430 2,359 
 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลก าแพง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

- จ านวนประชากรแยกตามชุมชน 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น ประชากร รวมจ านวน 

ประชากร ชาย หญงิ 

3,4 ไม่ก าหนดชุมชน 39 32 71 

3 ตลาดสดพัฒนา 196 201 397 

3 ขนมจนี 476 481 957 

3 เทศบาล 6 315 411 726 

3 บ้านออกพัฒนา 213 222 435 

3 8-9 สัมพันธ์ 394 449 843 

4 นาโต๊ะพ่อ 247 229 476 

4 เทศบาล 1 352 363 715 

4 ประชาบ ารุง 185 231 416 

รวม 2,417 2,619 5,036 

ที่มา : ข้อมูล จากส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลก าแพง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 

 

ดา้นสงัคม 
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- จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มสีัญชาติไทย)  

ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ รวม  ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ รวม 

นอ้ยกวา่ 1 ป ี 30 31 61  12 ป ี 37 30 67 

1 ป ี 42 31 73  13 ป ี 39 37 76 

2 ป ี 33 23 56  14 ป ี 36 37 73 

3 ป ี 37 41 78  15 ป ี 36 39 75 

4 ป ี 47 36 83  16 ป ี 30 32 62 

5 ป ี 46 52 98  17 ป ี 40 38 78 

6 ป ี 35 35 70  18 ป ี 46 40 86 

7 ป ี 27 48 75  19 ป ี 40 42 82 

8 ป ี 46 38 84  20 ป ี 36 38 74 

9 ป ี 33 35 68  21 ป ี 39 36 75 

10 ป ี 36 38 74  22 ป ี 36 31 67 

11 ป ี 30 26 56  23 ป ี 41 37 78 

24 ป ี 43 44 87  63 ป ี 20 27 47 

25 ป ี 32 43 75  64 ป ี 15 26 41 

26 ป ี 28 34 62  65 ป ี 23 21 44 

27 ป ี 30 36 66   66 ป ี 18 22 40 

28 ป ี 34 34 68  67 ป ี 11 15 26 

29 ป ี 29 44 73   68 ป ี 14 12 26 

30 ป ี 34 52 86  69 ป ี 8 16 24 

31 ป ี 40 37 77  70 ป ี 16 10 26 

32 ป ี 41 32 73  71 ป ี 13 14 27 

33 ปี 56 32 88  72 ป ี 8 12 20 

34 ป ี 42 33 75  73 ป ี 19 19 38 

35 ป ี 32 42 74  74 ป ี 12 14 26 

36 ป ี 45 37 82  75 ป ี 11 11 22 

37 ป ี 41 35 76  76 ป ี 9 14 23 

38 ป ี 29 50 79  77 ป ี 9 3 15 

39 ป ี 37 51 88  78 ป ี 12 8 20 
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40 ป ี 37 32 69  79 ป ี 4 13 17 

41 ป ี 35 38 73  80 ป ี 7 6 13 

42 ป ี 22 34 56  81 ป ี 10 3 13 

43 ป ี 42 48 90  82 ป ี 1 5 6 

44 ป ี 24 43 67  83 ป ี 6 4 10 

45 ป ี 34 33 67  84 ป ี 5 7 12 

46 ป ี 40 57 97  85 ป ี 11 6 17 

47 ป ี 22 42 64  86 ป ี 6 5 11 

48 ป ี 26 37 63  87 ป ี 5 2 7 

49 ป ี 33 30 63  88 ป ี 6 4 10 
 

ชว่งอาย ุ ชาย หญงิ รวม  ชว่งอาย ุ ชาย หญงิ รวม 

50 ป ี 34 42 76  89 ป ี 1 1 2 

51 ป ี 26 47 73  90 ป ี 0 6 6 

52 ป ี 34 38 72  91 ป ี 0 1 1 

53 ป ี 28 32 60  92 ป ี 2 1 3 

54 ป ี 27 31 58  93 ป ี 1 2 3 

55 ป ี 21 29 50  94 ป ี 0 2 2 

56 ป ี 24 29 53  95 ป ี 1 0 1 

57 ป ี 20 21 41  96 ป ี 0 5 5 

58 ป ี 18 21 39  97 ป ี 0 0 0 

59 ป ี 20 25 45  98 ป ี 0 0 0 

60 ป ี 26 30 56  99 ป ี 0 1 1 

61 ป ี 21 26 47  100 ป ี 0 0 0 

62 ป ี 23 24 47  มากกวา่ 100 ป ี 1 0 1 

 

- จ านวนประชากรแยกตามสัญชาติ  

 

สญัชาต ิ ชาย หญงิ รวม 

สัญชาติไทย 2,413 2,617 5,030 

สัญชาติจนี 3 2 5 

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย 4 2 6 

สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จนี 1 0 1 

รวมทุกสัญชาติ (คน) 2,417 2,619 5,036 

 

- จ านวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย 
  

 

สถานภาพผูอ้าศยั จ านวน (คน) 

จ านวนผู้อาศัย 3,983 
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จ านวนเจ้าบ้าน 1,022 

จ านวนหัวหน้าครอบครัว 25 

 

 การศกึษา  ศาสนา  วฒันธรรมและประเพณี 

ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จ านวน 1 แห่ง มีโรงเรียน                

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 1 แห่ง  และโรงเรียนในสังกัด ส านักงานการศึกษา

เอกชน จ านวน 1 แห่ง มนีักเรยีนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาครบ 100%  และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นครบ 100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล จ านวน 1 แห่ง มัสยิด                 

จ านวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 78% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 20%  และศาสนา

อ่ืนๆ 2% และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 

 การสาธารณสขุ 

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 1 แห่ง                          

มศีูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่ง ใน 8 ชุมชน  และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก) 

จ านวน 7 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 7 แห่ง และประชาชนสามารถไปใช้บริการ                                  

จากโรงพยาบาลละงู  ซ่ึงอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5  กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 

 

 การสงัคมสงเคราะหแ์ละสวสัดกิารสงัคม   

        ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ                 

การบริการด้านสวัสดิการสังคมจากทางราชการพอสมควร  โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์คนชรา                             

และผู้ด้อยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ การให้สวัสดิการประชาชน                        

ผู้มรีายได้น้อย (สปส.) การประกันสังคม เป็นต้น 

 

 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู รับผิดชอบเกี่ยวกับ                     

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมีอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ จัดตั้งโดยเทศบาลต าบลก าแพงคอยออกลาดตระเวนเฝ้าระวังภัย                        

ในเขตเทศบาล มศีูนย์ปฏิบัติการกู้ชพี-กู้ภัยเทศบาลต าบลก าแพง งานเทศกิจ และเครือข่ายศูนย์วิทยุนาคราช 
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 โครงสรา้งและอ านาจหนา้ทีใ่นการบรหิารงานของเทศบาล 

        เทศบาลต าบลก าแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ) 

รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็นแบบนายกเทศมนตรี มีลักษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาล                           

และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ  

ออกเสยีงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มวีาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี        

1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับควบคุม ดูแล

กิ จ การบริห ารงานของเทศบาล และ เ ป็นผู้ บั งคั บ บัญชาพนั กงาน และลู กจ้ างของ เทศบาลทุกคน                          

โดยมปีลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม 

ดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

    1. ส านกัปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 

1.1 งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานงานพัฒนาชุมชน 

1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.5  งานงบประมาณ 

1.6 งานประชาสัมพันธ ์

1.7 งานนิติการ 

1.8 งานทะเบียนราษฎร 

1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.10 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 

11. งานธุรการ 

 

ดา้นการเมือง การบริหาร 
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2. กองคลัง ประกอบด้วย 

2.1 งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
2.2 งานการเงินและบัญชี 
2.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์

2.4 งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สนิ 
2.5 งานธุรการ 

3. กองช่าง ประกอบด้วย 

3.1 งานวิศวกรรม 
3.2 งานสถาปัตยกรรม 
3.3 งานสาธารณูปโภค 

3.4 งานสวนสาธารณะ 

3.5 งานธุรการ 
 

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 4.2 งานรักษาความสะอาด 

 4.3 งานป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

 4.4 งานธุรการ 

   5. กองการศึกษา ประกอบด้วย 

 5.1 งานการศึกษาปฐมวยั 

 5.2 งานส่งเสรมิประเพณ ีศิลปะ และวัฒนธรรม 

 5.3 งานกีฬาและนันทนาการ 

 5.4 งานธุรการ 

 

  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข

เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 ม ี2 ลักษณะ ดังนี้ 

  หน้าที่ที่ต้องท า  ได้แก ่

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2. ให้มแีละบ ารุงทางบกและทางน้ า 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

  5. ให้มเีคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 

  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

  8. บ ารุงศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น 

  9. หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหนา้ที่ของเทศบาล 

หน้าที่อาจจัดท า  ได้แก ่
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1. ให้มนี้ าสะอาด หรือการประปา 

2. ให้มโีรงฆ่าสตัว ์

3. ให้มตีลาด ท่าเทยีบเรือ และท่าข้าม 

4. ให้มสีุสานและฌาปนสถาน 

5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

6. ให้มแีละบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจบ็ไข้ 

7. ให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวธิอ่ืีน 

8. ให้มแีละบ ารุงทางระบายน้ า 

9. เทศพาณิชย์ 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน                 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มดีังนี้ 

1. การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 

3. การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทยีบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสรมิ การฝึกและการประกอบอาชพี 

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8. การส่งเสรมิ การท่องเที่ยว 

9. การจัดการศึกษา 

10. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

11. การบ ารุงรักษาศิลปะจารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถิ่น 

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

13. การจัดใหม้แีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 

14. การส่งเสรมิกีฬา 

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

16. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

18. การก าจดัขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู  และน้ าเสยี 

19. การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มแีละควบคุมสสุานและฌาปนสถาน 

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์

22. การจัดใหม้แีละควบคุมการฆ่าสัตว ์

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ                  

และสาธารณสถานอ่ืน ๆ  

24. การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ                   

และสิ่งแวดล้อม 
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25. การผังเมือง 

26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

27. การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 

28. การควบคุมอาคาร 

29. การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษา                   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

31. กิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 การคลงัทอ้งถิน่ 

1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลต าบลก าแพง ในปี พ.ศ. 2556 รวมเงินอุดหนุน

ทั้งสิ้น  37,554,332.18 บาท  

2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลต าบลก าแพง ในปี พ.ศ.2556 รวมเงินอุดหนุน

ทั้งสิ้น 36,565,329.89 บาท 

 

 การด าเนนิกจิการพาณชิยข์องเทศบาลต าบลก าแพง หรือองคก์รชมุชน  

        ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้มีการด าเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ          

ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริการเทศบาลต าบลก าแพง การจัดตั้งโรงงานน้ าดื่มตะรุเตา และได้มีการจัดตั้ง                   

สถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลก าแพง (โรงรับจ าน า) 

 

 บทบาทการมสีว่นรว่มของประชาชนในกจิกรรมทางการเมือง และการบรหิาร 

        เทศบาลต าบลก าแพง  ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพ่ือความสะดวกสะดวกในการให้บริการ                 

และการบริหารงาน จ านวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /                   

ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบ ารุง  

        มกีารคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน โดยการเลือกตั้ง 

เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสานความร่วมมือกันโดยตลอด  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วม                   

ในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหาความต้องการต่างๆ อีกด้วย 

 

 การอ านวยการเกีย่วกบัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ สวสัดกิารของประชาชน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                

ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานตี ารวจภูธรละงู   

  ส าหรับการป้องกันภัยฝ่ายพลเ รือน ปัจจุ บัน เทศบาลมีสมา ชิกอาสาสมัคร ป้องกันภัย                        

ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน 120 คน มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง 

อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 6 คน มรีถดับเพลิง ขนาด 2,500 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 5,000 ลิตร 

1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขต

เทศบาล                             และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง ทุกพ้ืนที่ที่ได้ขอความร่วมมือ 
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และมรีถกู้ชพี-กู้ภัย จ านวน 1 คัน                         โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูล 

 

 สถติแิละขอ้มลูเกีย่วกบัการเลือกตัง้ทอ้งถิน่ 

        การเลือกตั้งของเทศบาลต าบลก าแพง ครั้งหลังสุด เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

เมื่อวันที่ 2 มนีาคม 2557 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนต าแหน่งที่ว่าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ทรัพยากรน้ า 

  เทศบาลต าบลก าแพง มีล าน้ าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติ                    

ของ เทศบาลกั บองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลข้ า ง เคี ย ง คื อ  ทิศ เหนื อมี ล าห้ วยพรุ หมอ เ ป็นแนว เขต                                   

ทิศใต้ มีล าคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีล าคลองปากปิงเป็นแนวเขตจึงมีความสมบูรณ์ในเร่ือง             

ของน้ า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพ่ือการปศุสัตว์ 

  เนื่องจากเทศบาลต าบลก าแพง ยังไม่มรีะบบบ าบัดน้ าเสีย ท าให้มีน้ าเสียจากชุมชนไหลลงคลอง

ละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแก้ไขที่ถูกวิธี อาจส่งผลให้น้ าในคลองละงูเน่าเสียได้ซึ่ง จะมีผลกระทบต่อ

ประชาชนในที่สุด 

 

 ทรัพยากรปา่ไม ้

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่                     

ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มพ้ืีนที่เหลืออยู่ 

 

 ทรัพยากรธรณ ี

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ไมม่กีารขดุพบแร่ธาตุแต่อย่างใด 

 

 สภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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        ปัจจุบันการถ่ายน้ าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง                  

และล าห้วยพรุหมอ  โดยมีบ่อบ าบัดน้ าเสีย ณ ชุมชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจ า            

ทุกวัน โดยมบ่ีอขยะเป็นระบบกองพ้ืน เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต าบลละงู 

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอ

ละงู (ระยะที่ 1) เพ่ือเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมโดยเทศบาลต าบลก าแพงเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่ง

มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอท่าแพ อ าเภอควนกาหลง รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง 
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โครงสรา้งงบประมาณ และเครือ่งมืออปุกรณ์ 

   

ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2556) เทศบาลต าบลก าแพงได้จัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล               

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเง่ือนไข                     

ด้านงบประมาณมีจ ากัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และปัญหาความต้องการของประชาชน                 

มมีากมาย จึงไม่สามารรถด าเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณาจัดท า

เฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพร้อมรางระบายน้ า  

ซอยท่า-ประปา (บ้านบังหมาด) 

480,700.0

0 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กพร้อมรางระบายน้ า ซอยโรงน้ าชลดา 407,800.0

0 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ชุมชนเทศบาล 1  

(ซอยบ้าน นายสธุรรม  ปากบารา) 

119,850.00 

4 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้า 47,658.54 

5 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู ในการขยายเขตประปา 236,958.00 

รวม 1,292,966.5

4 
 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และภมูปิญัญาท้องถิน่ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการส่งเสริมเพ่ิมความรู้แก่นักเรยีนระดับประถม 22,370.00 

2 โครงการมอบประกาศนยีบัตรเตรยีมความพร้อมของนักเรยีนศนูย์พัฒนาเดก็เทศบาล

ต าบลก าแพง 

18,945.00 

3 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 25,932.00 

4 โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนรู้ส าหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล 21,900.00 

5 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 105,000.00 

6 โครงการพิธกีารทางศาสนา งานประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 571,528.00 

7 โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม 15,000.00 

8 โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด 20,000.00 

9 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง 15,000.00 

10 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทยีนโฮวเกง 15,000.00 

11 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภรี์อัลกุรอ่าน 

แก่เด็กและเยาวชน 

100,000.0

0 
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12 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการ 

ของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ ามัสยิด 

50,000.00 

รวม 980,675.0

0 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการจัดประชุมกลุ่ม/ ชมรม/ คณะกรรมการต่างๆ ด้านสาธารณสุข 13,651.00 

2 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 80,000.00 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง 19,662.00 

4 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล  

(ศพส.จ.สตูล) 

20,000.00 

5 โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด 19,990.00 

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 34,990.00 

7 สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 100,000.0

0 

8 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร 

และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

10,000.00 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง 186,039.53 

10 ค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง 254,134.00 

11 ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยีนโรงเรียนอนุบาลละงู 737,321.67 

12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู 1,586,000.

00 

รวม 3,061,788.2

0 

 

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นนัทนาการและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ 389,183.00 

2 โครงการส่งทมีกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกรณทีี่ส่วนราชการ เอกชน 

หรือเทศบาลต าบลก าแพงด าเนินการ 

632,948.0

0 

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน 49,744.00 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกก าลังกาย 71,900.00 

5 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายใช้ในร่ม 218,100.00 
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รวม 1,361,875.0

0 

 

 

 

 

 
5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

แก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มภาคเครือข่ายของเทศบาลต าบลก าแพง 

864,966.0

0 

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสมัพันธ์ 383,240.0

0 

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 72,000.00 

4 โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผูย้ากไร้ 48,068.74 

รวม 1,368,274.7

4 

 

 

6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู (ระยะที่ 1) 

1,993,000.

00 

รวม 1,993,000.

00 

 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน 48,812.00 
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2 โครงการเทศบาลพบประชาชน 178,000.00 

3 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนของกลุม่/ ชมรม/ คณะกรรมการ  ต่างๆ ตลอดจน

การประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

12,064.00 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 9,730.00 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 254,215.50 

6 โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ 10,000.00 

7 โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์ 9,020.00 

8 โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 25,000.00 

9 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 4,620.00 

 

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

10 โครงการจัดหาครภุัณฑ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน  

(จ านวน 23 รายการ เป็นเงิน 334,150 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 295,311.50 

บาท)   

10.1 จัดซ้ือพัดลมชนิดติดฝาผนัง 4,885.00 

10.2 จัดซ้ือเก้าอ้ี 4,000.00 

10.3 จัดซ้ือเก้าอ้ีพักคอย 3 ที่นั่ง 8,000.00 

10.4 จัดซ้ือมิกเซอร์ (Mixer) 50,500.00 

10.5 จัดซ้ือไลน์เอาท์พุท 5,750.00 

10.6 จัดซ้ือช้ันวางเอกสาร 9,900.00 

10.7 จัดซ้ือพัดลมแบบโคจรติดเพดาน 1,685.00 

10.8 จัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง 4,400.00 

10.9 จัดซ้ือชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง 15,000.00 

10.10 จัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวม 29,500.00 

10.11 จัดซ้ือโต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,200.00 

10.12 จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรตีแบบรถเข็น 44,800.00 

10.13 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งมสีายสะพาย 9,041.50 

10.14 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) 9,200.00 

10.15 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 42,000.00 

10.16 จัดซ้ือช้ันวางเอกสาร 4,000.00 

10.17 จัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า 3,000.00 

10.18 จัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง 2,700.00 

10.19 จัดซ้ือจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 9,900.00 
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10.20 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 5,850.00 

10.21 จัดซ้ือตู้เก็บที่นอน (ส าหรับนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ต าบลก าแพง) 4,500.00 

10.22 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 3,500.00 

10.23 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมเีดยีโปรเจคเตอร์ 22,000.00 

11 โครงการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน 86,300 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณ เป็นเงิน 72,500 บาท) 

10.1 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (ส านักปลัด) 3,400.00 

10.2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า 10,400.00 

10.3 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 14,000.00 

10.4 จัดซ้ืออุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง 29,000.00 

10.5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) 14,000.00 

10.6 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ) 1,700.00 

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

12 โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 17,050.00 

13 โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.เทศบาล 19,140.00 

14 จัดซ้ือเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส 32,528.00 

15 โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล 134,875.00 

16 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลละงู โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

ซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอละงู 

16,000.00 

17 โครงการประชาสัมพันธ์การเสยีภาษี 16,101.00 

18 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 30,000.00 

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 29,980.00 

20 โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น 263,900.0

0 

รวม 1,478,847.

00 

 

8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ดด้ าเนนิการ 

 

เบกิจา่ย 

1 โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 200,000.0

0 

2 โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด 49,980.00 

รวม 249,980.0
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0 

 

หมายเหต ุ สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปงีบประมาณ พ.ศ.2556 

โดยรวมงบลงทนุ + รายจา่ยประจ า  เปน็เงนิทัง้สิน้ 37,875,895.22 บาท 

 

 

 

 

1. ศูนย์กลางการคา้ขาย คมนาคม และการบริการ 

2. ความหลากหลายทางด้านประเพณ ีวัฒนธรรม ศาสนา 

3. ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสนัตสิุข สงบสุข 
4. เครือข่ายความร่วมมือของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

แผนยทุธศาสตร ์ 

เทศบาลต าบลก าแพง  

 

จดุยืนทางยทุธศาสตร์ (Positioning) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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(พ.ศ.2558-2562) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

แผนยทุธศาสตร ์

 

ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัของชาติ 
 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการจดัท ายทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ 
 

 

3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ. 2570 ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม    มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถ              อยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
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วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

พันธกิจ 

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค   
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ               ที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม                
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์                    
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย่ังยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 

เป้าหมายหลัก 
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1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
สัดส่วน               ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม                       
มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด    

ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ           
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ย่ังยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากย่ิงขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และย่ังยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
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1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม                
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสตูล (พ.ศ.2558-2560) หน้า 17 
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้าง                  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคม                ให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ 
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพ 
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค  ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการ
บริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบ                      ที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ
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ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  
และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ 

พร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี 
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว 
ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการ
ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุก
คน  มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา 
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
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ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา 

ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน  
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืช
และสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ 
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้  นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร 

3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน 
รายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตรส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของ
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เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น  ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภค
ที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชน
และที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 

3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาค 
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  จัดให้มี
ระบบ 
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ 
และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 
 
 

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย 
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญกับ 
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน                       
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้าง
ภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพใน
การผลิต                  และยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและย่ังยืน  ด้วย
การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์
และเป็นมิตร                  ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทาง
ปัญญาวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม และเป็นธรรม                           
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้าน 
การเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์  เพิ่ม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์
รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ  และการบริหารจัดการด้านการคลังที่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น  และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ให้ความส าคัญกับ 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ 
ภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอน
ในของประเทศ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนาพื้นที่ใน 
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน 
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความ
มั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการน าเข้า
ที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น 
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนด 
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ 
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ 
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ 
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อม  
ในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน  และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
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5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ที่ 
ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้าง
การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้ 
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน 
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  เพื่อให้มี
การ 
จัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชน 
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 
 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษา

และ 
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุน
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ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ 
และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรม
การ 
บริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้น
การวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ  
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการโรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัต ิ

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ
ลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพร้ินต์ และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี 
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและ
น้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความเสี่ยง
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อันตราย การร่ัวไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

6.8การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส 
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู  ผลักดันให้มี
การจัดเก็บภาษีส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

3.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล 
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวัน

อังคารที่23 สิงหาคม 2554 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหาร
ที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบาย
ของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะรายงานต่อรัฐสภาเมื่อมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ประเทศให้มากที่สุดมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่สมดุล ประการที่สองเพื่อน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรม ประการที่สามเพื่อน าประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการ
ด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของ
รัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมท าในปี
แรก มีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 16 เร่ือง ดังนี ้
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 

1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเห็นที่

แตกต่าง และความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
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1.2 ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” 
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 
1.5 เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ 
1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา 

น้ ามันเช้ือเพลิง 
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุกน้ ามันเช้ือเพลิง 
1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน 
1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน 
1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ 

1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค 

1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 
1.8.2 ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า  300 บาท และผู้ที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 
1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได้ส าหรับผู้สูงอายุ 
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตประชาชนทั่วไป 

ได้แก่บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก 
1.9 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

1.10.1 เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
1.10.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
1.10.3 จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ 
1.10.4 จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  (SML) ตาม

แนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอก 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการ 

ผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
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1.13.1 สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
1.13.2 บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ 

1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

 
นโยบายที่ต้องด าเนินการระยะ 4 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.5 เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง      

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
 

ยุทธศาสตร์ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.2 นโยบายสร้างรายได้ 

 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบ 

ขนส่งสินค้าและบริการ 
3.5 นโยบายพลังงาน 
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 นโยบายการศึกษา 
4.2 นโยบายแรงงาน 
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
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5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ 

ระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเร่ืองพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง

ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน 
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
7.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมี

วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
8.1.6 สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 
8.1.7 พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น 
8.1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 

8.2. กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก 
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การ

น ามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการด าเนินการต่อผู้กระท าผิด 
8.2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ

บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า 
8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  สื่อสารมวลชน และสื่อ

สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน 
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี  เครือข่าย และ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ 
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร

อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการ 
สร้างดุลยภาพของข่าวสาร 
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โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และสามารถให้บริการ
สาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง  รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันท าโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆในพื้นที่เพื่อเป็นฐานส าคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย                 ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์
ของราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม  ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 
“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศช้ันน าของภาคใต้ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้มาตรฐานและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบันเกษตรกร 
และพัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล 

เป้าประสงค์รวม (Objective) 

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 
3. การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Goal) 

- รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกัน  และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. เกษตรกรได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง มีการรวมกลุ่มเพื่อกา 
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี

2. สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
3. มีระบบตลาดการเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมเกษตร 

กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยใช้ระบบ Zoning 
3. แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตและเช่ือมโยง อุตสาหกรรมเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

เป้าประสงค์ (Goal) 

- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง การศึกษามมีาตรฐาน แรงงานมฝีีมือ และชุมชนเข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategy) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 
3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงาน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีสุขภาพดี 
5. ขยายความคุ้มครองการประกันสังคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
6. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
7. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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8. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 
 
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
 

วิสัยทัศน์ 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้
ให้กับ 
ประชาชนในจังหวัด 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ  และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยว 

4. พัฒนาและส่งเสริมให้ท าการเกษตรที่ปลอดภัย  โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่ 

6. พัฒนาและเช่ือมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเช่ือมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร และให้สอดคล้อง
กับทิศทาง 
ทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 
9. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

ให้มี 
ความสุข 
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10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 

11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง  
พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

 
เป้าหมายหลัก 

1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้
จากการท่องเที่ยวและการเกษตร 

2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง และมีความสงบสุข 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ประกอบด้วย 
 

1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น 

ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว 
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ ยว ส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน 

1.3 ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
1.4 พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
1.5 สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลยี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการ

ประชาสัมพันธ์มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 
1.6 อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง

กับ 
ระเบียบ กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้  มีทักษะการบริการ                
ที่ประทับใจนักท่องเที่ยว 

1.7 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
1.8 จัดกิจกรรมประจ าปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี 

* 
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2. ยุทธศาสตร์การเกษตรย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
2.3 พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
2.4 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 

* 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร 

และ 
การขยายเส้นทางจราจรให้เช่ือมโยงกันในสายหลักและสายรอง 

3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.3 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.4 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ า 
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดท าและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมือง

ชุมชน 
3.6 บริหารจัดการน้ า เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
3.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ  และความปลอดภัยในการใช้ถนน  และการปลูกฝัง

จิตส านึกและความมีวินัยในการจราจร 
* 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนยุทธศาสตร์การ 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์
ดังเดิม 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ าให้สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแห้งได้อย่างย่ังยืน 
4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเฝ้ าระวังแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
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4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
* 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา 
5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหาเคร่ืองมือ /

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายให้ครบครัน 
5.3 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความช านาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึง

การส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน 

* 
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ประเพณี และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2 ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มี

คุณธรรมยึดมั่นในหลักศาสนา 
6.3 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน 

* 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
7.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
7.4 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันและการควบคุมโรค 
7.5 ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น 

* 
8. ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

แนวทางการพัฒนา 
8.1 ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพาณิชย์ 
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8.2 ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
8.3 สนับสนุนให้มีการเปิดพื้นที่ปลอดภาษี และพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
8.4 ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน 

* 
9. ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 

แนวทางการพัฒนา 
9.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ 

ประชาชนเฝ้าระวังเหตุและป้องกันตนเอง 
9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9.4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชน 
* 

10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
10.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการ 

ปฏิบัติงาน 
10.5 ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

* 
11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต 
11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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11.4 พัฒนาสื่อ วัสด ุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 

 

3.1.5 การใชผ้งัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพฒันา 

 

การใชป้ระโยชนท์ีด่นิผงัเมืองรวมชมุชนต าบลก าแพง จงัหวดัสตลู 
 

 ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลก าแพง และต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใน

แนวเขตตามแผนที่ที่แสดงพร้อมข้อก าหนด 

 ข้อ 2 การวางและจัดท าผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารง

รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง               

การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 ข้อ 3 ผังเมืองรวมตามข้อก าหนดนี้ มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่าย

การคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มปีระสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน

ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมสีาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  (1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนก าแพงให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ศูนย์กลางการค้า

และบริการของอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

  (2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 

  (3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 

  (4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.1.6 การพฒันาตามนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลก าแพงตอ่สภาเทศบาลเทศบาลต าบลก าแพง  วนัที ่1 

พฤศจกิายน 2556 โดย นายวชิติ  แซล่ิม่  นายกเทศมนตรตี าบลก าแพง 
 

 นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลก าแพง (ได้ก าหนดนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลก าแพง                

โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมสี่วนร่วมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง

ถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมถึงกรอบอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติเทศบาลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่จะแถลงในวันนี้ก็จะมคีวามสอดคล้องกับนโยบายที่กระผม

ได้ประกาศไว้ตอนหาเสยีงเลือกตั้งด้วย โดยมเีจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ประชาชนมคีวามสุขและมสี่วนร่วมโดยใช้นโยบายพัฒนางาน  พัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไป รวมทั้งมกีาร

บริหารจัดการและการบริการที่ด ีเพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงไปสู่วิสัยทัศน์        
                                      

          “เมืองนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยืน ทีป่ระชาชนทกุคนมคีวามสขุและมสีว่นรว่ม” 
                   จากวิสยัทัศน์   กระผมได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้  

                     มุ่งพัฒนาให้ “ ประชาชนทกุคนอยูเ่ยน็เปน็สขุ คนมคีณุธรรมน า รูเ้ทา่ทนัโลก 

ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเขม้แขง็ สภาพเศรษฐกจิด ี สิง่แวดลอ้มยัง่ยืน การใหบ้รกิารของเทศบาลมคีวามเปน็เลศิ มี

องคค์วามรูแ้ละมุง่พฒันาบรหิารภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล ” 

                   ในโอกาสนี้ กระผมขอน าเสนอนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลก าแพง ต่อที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลก าแพงอันทรงเกียรติแห่งนี้  และต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต าบลก าแพง ประกอบด้วย     

4 พันธกิจ 16 ยุทธศาสตร์ และ 99 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 

พนัธกจิที ่1  มุง่พฒันาคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ี 

 

   ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาเศรษฐกจิชมุชนใหค้นมคีวามมัง่คัง่ 

             แนวทางพฒันา 

1.1 สนับสนนุประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ใน
ชุมชน และ ส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล   

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมรีายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชพีต่าง ๆ  เช่น กลุ่มผลิตสินคา้ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน  กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง 

1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสรมิการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ  และ พัฒนาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

1.4 ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 

1.5 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซ้ืออย่างยั่งยืนและไดม้าตรฐานกรมอนามัย 
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     สิ่งแวดล้อม 

                    1.6  ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนโดยจัดให้มตีลาดนัดชุมชนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการค้าขายและ 

     จับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน  

 
 

   ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 พฒันาการศกึษา และศาสนา ใหค้นมคีวามรู ้คูค่ณุธรรม 

             แนวทางพฒันา 

2.1 ส่งเสริมการศกึษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

                   2.2  ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม และระดับมัธยมให้ครบ 

100% 

2.3  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสรมิการ                   

       ปกครองท้องถิ่น 

2.4  สนับสนนุให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรูค้อมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์  ICT  

       เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไดม้าตรฐาน 

2.5  ท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา 

2.6  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจดักิจกรรมพิเศษส าหรับเด็ก 

       และเยาวชนในช่วงมงีานกจิกรรมทางศาสนาและช่วงปิดเทอม  

2.7  จัดกิจกรรม  ตลาดนัดธรรมะ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์และกระตุ้นการ เรียนรู้

แก่เยาวชนและประชาชน 

2.8  ส่งเสริมเทคโนโยลีการเกษตรและศูนย์สาธิตการเกษตรให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 

                         

     ยทุธศาสตรท์ี ่3 พฒันาสาธารณสขุชมุชนใหค้นมสีขุภาพ พลานามยัทีส่มบรูณ ์แขง็แรง 

              แนวทางพฒันา 

3.1  ส่งเสริมและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข โดยสนับสนนุบทบาทของ  

      อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพชุมชนอยา่งเต็มรูปแบบ  

3.2  ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสีย่งด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยใช้ 

      เครือข่ายอาสาสมัครและ อสม. ท ากจิกรรมต่าง ๆ  เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน อาสาสมัคร       

ผู้ป่วยติดเตยีง 

3.3  ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม่อาชพี ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยจัด 

      สถานที่และอุปกรณ์ให้ 

3.4  มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รูจ้ักวธิดีูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่ง 

      ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

3.5 จัดใหม้กีารตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอยา่งน้อยปีละครั้ง 

                     3.6 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนใหไ้ดม้าตรฐานสามารถให้บริการได้ครบวงจร 

  3.7  จัดให้มวีสัดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจ าศูนยส์าธารณสุขชุมชน เพ่ือบริการประชาชนอย่าง 

      ทั่วถึง 

                     3.8 ส่งเสริมสนับสนนุ กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลก าแพง ให้ประชาชน

เข้ามา 
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     มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

3.9 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายสนิค้าอาหาร ด าเนินการให้ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ  

     และส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ เช่น  อาหารสุขภาพ  เป็นต้น 

3.10 ก าจัด สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.11 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร  รณรงค์ใหค้วามรู้เร่ืองโรคตดิต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

       เป็นระบบ  และส่งเสริม ให้เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด 

 

   ยทุธศาสตรท์ี ่4   พฒันาสวสัดกิารสงัคม กฬีา และนันทนาการ ใหค้นมคีณุคา่เทา่เทยีม และมสีขุภาพจติทีด่ ี          

             แนวทางพฒันา 

4.1  สนับสนุนบทบาทสถาบันครอบครัว สตรี เดก็ และเยาวชนในทุกดา้น 

4.2  สนับสนนุบทบาท  การจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

4.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 

4.4  จัดให้มทีี่ท าการชุมชนทุกชุมชน และส่งเสรมิบทบาทการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน 

4.5  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส และการดูแลเด็กพิเศษ 

      ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

4.6  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดย จัดสรรเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 

      อย่างเป็นธรรม และจัดให้ร่วม กจิกรรมตามโอกาส 

4.7 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้ใกล้เคยีงกับประชาชนทั่วไป โดย 

      สนับสนุนที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชพี และสรา้งโอกาสใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

4.8 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและเช่ือมความสามัคคขีองประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชน 

     จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสมัพันธ์                         

4.9 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความ เป็นเลิศแก่เยาวชน  ประชาชน  โดยจดัการ แข่งขันมหกรรมกีฬา 

     จาบังเกมส์  และส่งเสริมสนับสนุนการส่งทมีกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท 

4.10 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจ าชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน 

4.11 ปรับปรุงสวนสาธารณะใหม้คีวามร่มร่ืนสวยงาม เป็นศูนย์รวมของการออกก าลังกาย  

       และพักผ่อนหย่อนใจ  

4.12 เพ่ิมเคร่ืองออกก ากายในศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสนับสนนุเคร่ืองออกก าลังกาย 

       กลางแจ้งโดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม   

4.13 สนับสนนุการจัดตั้งกลุม่ ชมรมกีฬาตา่ง ๆ ตามความสนใจ  

 

   ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพิม่ความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิ ใหค้นมคีวามสะดวกปลอดภยั 

           แนวทางพฒันา 

5.1 ส่งเสริมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ ตลอดจนลดอุบัติเหตุด้านจราจร  

     โดยเพ่ิมเติมระบบสัญญาณไฟจราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้ 

     ด้านการจราจรแก่ประชาชน 

5.2 ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมในการจดัการเร่ืองความปลอดภัยบนถนน ร่วมกับองค์กร 

     ภาคเีครือข่าย และรณรงค์สร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนสวมหมวกนิรภยั 100% 
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5.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และทั่วถึง 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล โดยปรับปรุงเคร่ืองมือ 

     เคร่ืองใช้ และพัฒนาบุคลากรให้มคีวามพร้อม 

5.5 จัดอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน ออกลาดตระเวน เพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

5.6  ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์วิทยภุาคประชาชน ให้มกีิจกรรม และมสี่วนร่วมในการเฝ้าระวังภยั 

      ตลอดจนจัดเวรยามรักษาความปลอดภยับริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 

5.7 เพ่ิมประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพ 

     กู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพ่ิมจ านวนสมาชิก  และสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ให้เพยีงพอ                                  

พนัธกจิที ่2 พฒันาเมืองใหน้า่อยู ่
 

     ยุทธศาสตรท์ี ่6   จดัระเบยีบเมือง ใหส้งบเรยีบรอ้ย 

             แนวทางพฒันา   

6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.ก าแพง และ อบต.ละงู ด าเนินการใหม้กีาร 

     จัดระบบผังเมืองรวมชุมชนก าแพง ตามนโยบายของกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณตลาดสดโดยต ีเสน้จอดรถ และรณรงค์ 

     ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจร 

6.3 ร่วมมือกับสถานตี ารวจภูธรอ าเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล 

6.4 ควบคุมพ้ืนที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ 

6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดดูมีรีะเบียบ  
 

     ยุทธศาสตรท์ี ่ 7   พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานความเปน็เมืองนา่อยู ่  

             แนวทางพฒันา      

7.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบล 

      ก าแพงโดยการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า        

      ท่าเทยีบเรือ และไฟฟ้าสาธารณะ ใหไ้ดม้าตรฐาน 

7.2 ขยายเขตประปา ให้ทุกครัวเรือนมนี้ าประปาใช้ 

7.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เสยีงตามสาย ให้มอีงค์ความรู้และข่าวสารรอบด้าน                 

ทันเหตุการณ์ และปรับปรุงคุณภาพการรับฟังเสยีงตามสายใหค้รอบคลุมพ้ืนที่ 

              

     ยุทธศาสตรท์ี ่8 ปรบัภมูทิศันเ์มือง ใหร้ม่รืน่สวยงาม 

             แนวทางพฒันา  

8.1 ปรับปรุงและเพ่ิมเติม สวนหย่อม ใหม้ทีัศนยีภาพที่สวยงาม โดยจดัเจ้าหน้าที่ดูแลอยา่ง 

     สม่ าเสมอ 

8.2 เพ่ิมความร่มร่ืน เพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีว ริมถนนสายหลักและถนนสายรองโดยปลูกตน้ไม้เพ่ิมเติม 

8.3 เติมสสีันเมืองให้ทันสมยั สวยงาม เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว เช่น  ประติมากรรม  ซุ้ม

เฉลิม 

     พระเกียรติ  การประดับไฟฟา้  ไม้ประดับ  เป็นต้น 

8.4 ปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีวบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 
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8.5 ให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมือง สนับสนนุการปลูกไมด้อกไม้ประดับ 

     ในบริเวณบ้าน  และชุมชน โดยส่งเสริมกจิกรรม หน้าบ้าน หน้ามอง 
 

พนัธกจิที ่3 สรา้งดลุยภาพเพื่อรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มชมุชนใหย้ัง่ยืน 
      

       ยทุธศาสตรท์ี ่9  อนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดลุ 

             แนวทางพฒันา 

9.1 สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักและมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.2 รณรงค์การแกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการณรงค์ 

     การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุมค่า 

9.3 ส่งเสริมให้มกีารควบคุมคุณภาพน้ าในคลองละงู โดยความร่วมมือของชุมชน 

9.4 ส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในการด าเนินกิจกรรม 

     ด้านอนุรกัษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.5 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบสม่ าเสมอ 

9.6 สนับสนุนโครงการ LA 21  และโครงการปิดทองหลังพระ 
 

     ยุทธศาสตรท์ี ่10 จดัการขยะและน้ าเสยีชมุชน ใหเ้หมาะสม 

              แนวทางพฒันา 

10.1 จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรยี์จากขยะ 

10.2 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนลดปรมิาณขยะ มกีารคัดแยกขยะในครัวเรือน และเพ่ิม 

       จ านวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะรไีซเคิล 

10.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองให ้

สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

10.4 ส่งเสริมและผลักดนัชุมชนให้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero weate) 

 ระดับชุมชน และชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

10.5 ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสยีในครัวเรือนจากแหล่งก าเนดิ และติดตั้งบ่อดักไขมนั  

ก่อนปล่อยน้ าทิ้ง 

10.6 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมกัชวีภาพในการบ าบัดน้ าเสยีครัวเรือนและชุมชน 

10.7 ฉดีล้างและขุดลอกคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

10.8 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสยีเฉพาะจุดที่มอียู่แล้ว เช่น จุดตลาดสด และจุดชุมชนขนมจนี  

       ให้มปีระสิทธิภาพดยีิ่งขึ้น และสนับสนนุกระบวนการมสี่วนร่วมในการจัดการ 

     ยุทธศาสตรท์ี ่11  อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มทางศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญาท้องถิน่ ใหค้งอยูต่ลอดไป 
 

              แนวทางพฒันา  

11.3 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา  ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 

       สืบไป โดยการจัด กจิกรรมศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล 

11.2 ท านุบ ารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ 

       พ้ืนบ้าน ศาสนสถาน  ตลอดจนการประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้และของเล่นเด็กจากวัสดุ 
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       ในท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์ข้อมลูทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

11.3 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
 

พนัธกจิที ่4  พฒันาเทศบาลใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็เลศิดา้นบรกิาร ภายใตก้ารมสีว่นรว่ม 
                  

     ยุทธศาสตรท์ี ่12  พฒันาคณุภาพบคุลากรเทศบาล ใหพ้ร้อมตอ่การใหบ้รกิาร 
 

              แนวทางพฒันา                       

12.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ให้ไดร้ับการอบรมเพ่ิมความรู้  หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

12.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มคีวามพร้อมตอ่การบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

12.3 สร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ด ี(Service Mind) แก่บุคลากร                           

12.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ด ีและสร้างความสามัคคใีนหมู่บุคลากร  

12.5 ส่งเสริมสวัสดกิารให้แก่บุคลากรเทศบาล 

ยทุธศาสตรท์ี ่13 พฒันาเครือ่งมือ เครือ่งใช ้และสถานทีใ่หท้นัสมยัและเพยีงพอ 
 

              แนวทางพฒันา   

13.1 พัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และเทคโนโลยใีห้ทนัสมยัเพยีงพอต่อการให้บริการประชาชน 

13.2 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในส านกังานให้เป็นระบบเครือข่ายตลอดจนติดตั้งเครือข่าย 

       อินเตอร์เน็ตเพ่ือบริการประชาชน 

13.3 ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเคร่ืองใช้ส านักงาน เช่นเคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรสาร  

       โทรศัพท์ อินเตอร์เนต ให้พร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา 

13.4 จัดหาเครื่องจักรกลที่จ าเป็นเพ่ิมเติม เช่น ยานพาหนะ เคร่ืองมือช่าง เป็นต้น 

13.5 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ เคร่ืองปรับอากาศห้องน้ า ให้เพยีงพอ                                       

13.6 เพ่ิมเติม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในส านักงาน เช่น ตูน้้ าดืม่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 
 

    ยทุธศาสตรท์ี ่14  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการท างาน และใหบ้รกิารประชาชน 

              แนวทางพฒันา 

14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

14.2 ปรับปรุงและพัฒนาการระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

14.3 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษดี้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

     ยุทธศาสตรท์ี ่15  พฒันาระบบการบรหิาร  

              แนวทางพฒันา 

15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการท างานให้รวดเรว็ทันสมัย 

15.2  ยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยา่งจริงจัง 

15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน โดยใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

       ของ กพร.  
 

     ยุทธศาสตรท์ี ่16 พฒันาเครือขา่ยการมสีว่นรว่ม 

              แนวทางพฒันา    

16.1 ส่งเสริมการมสี่วนร่วม ภาคประชาชนและองคก์รภาคเีครือข่ายในการจัดการปัญหาขยะ 
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       และสิ่งแวดล้อมอยา่งมรีะบบ 

16.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัตโิดยการม ี

       ส่วนร่วมของภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน 

16.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

16.4 ส่งเสริมให้ เด็ก  เยาวชน สตรี  และผู้สูงอายุ เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

16.5 ประสานความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หน่วยงานราชการ  

       รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน   องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการ 

       ร่วมพัฒนาเทศบาล 

16.6 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนใหม้คีวามเข้มแข็งและมสี่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

16.7 จัดให้มเีวทปีระชาคมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเหน็ของ ประชาชนในกิจกรรมที่ม ี

        ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่        

  

3.2 ปจัจยัและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงทีม่ผีลตอ่การพฒันา 
 

3.2.1 ผลการวเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ 

 

ปัญหา/สภาพปญัหา การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 

1. ปัญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

   1.1 การคมนาคมไม่สะดวก ถนนช ารุด                   

และไม่ทั่วถึงภายในชุมชน 

   1.2 ระบบน้ าประปาไม่ไดม้าตรฐานและไม่ทั่วถงึ 

   1.3 ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 

   1.4 ปัญหาการจดัระบบผังเมืองและการใช้ที่ดิน 

   1.5 การติดตั้งกระจกโค้งเงาไมค่รอบคลุมทุก

พ้ืนที่จุดเสี่ยง 

   1.6 ไม่มกีารตดิตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน

เขตเทศบาล 

   1.7 ท่อระบายน้ าอุดตัน-คูระบายน้ าตืน้เขิน 

และควรก่อสร้างใหค้รอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในชุมชน 

และควรซ่อมแซมฝาคู/ท่อระบายน้ าที่ช ารุด 

   1.8 ต้องการให้มกีารก่อสร้างถนน/ทางเดิน

บริเวณเลียบล าคลอง 

   1.9 ห้องน้ าสาธารณะไม่เพยีงพอ เช่น บริเวณ

ตลาดสดเทศบาล 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้

และได้มาตรฐาน 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ า ทางเท้าให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งาน และก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 

3. จัดให้มสีิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือ

ความปลอดภัยในการสัญจร 

4. ขยายเขตประปา ไฟฟา้ ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้

สายในชุมชน 

5. การบริหารจดัการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

6. สนับสนุนการจัดท าและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม

ชุมชน 

 

2. ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 

    2.1 ไม่มตีลาดกลาง ซ่ึงท าให้ไม่มตีลาดใน

การรองรับสินค้าเพ่ือจ าหน่าย เช่น การจ าหน่าย

อาหารทะเล ขนมจนี 

1. สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยการจัดตั้งกองทุน

สัจจะออมทรัพย ์และส่งเสริมการออม 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมรีายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุม่

อาชพีต่างๆ  
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    2.2  ขาดการลงทุน / ขาดเคร่ืองมือในการ

ประกอบอาชพี / ไม่มเีงินทุน 

    2.3  กลุ่มอาชพีต้องการให้มกีารส่งเสริม

เกี่ยวกับการพัฒนากลุม่อาชพีในทุกด้าน เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งภายในชุมชน สร้างรายได้เสรมิ    

ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และแก้ปัญหา              

การว่างงาน 

    2.4 ไมม่ตีลาดน้ าเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว/ 

ตลาดโต้รุ่งส าหรับกลุม่ลูกคา้ 

    2.5 ต้องการให้มกีารส่งเสริมให้ความรู้ใน

การปลูกผักปลอดสารพิษ/ การปลูกพืชฤดูแล้ง 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดงานเทศกาลส่งเสริม

การท่องเที่ยว และพัฒนาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูใหเ้ป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนโดยจัดใหม้ตีลาดนดัชุมชน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพกลุ่มอาชพีให้มทีักษะ

สูงขึ้น 

6. จัดหาตลาดกลางเพ่ือรองรับสินค้าของชุมชน/ จดัตั้ง

ตลาดน้ า 

7. พัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือและไดม้าตรฐาน 

8. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ/เกษตร

อินทรยี์ 
 

ปัญหา/สภาพปญัหา การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 

3. ปญัหาดา้นสาธารณสขุ 

    3.1 ขาดการดูแลในการตรวจสุขภาพ                 

และต้องการให้มกีารใหค้วามรูค้วามเข้าใจ              

ในการป้องกันโรคเอดส์/ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน

เร่ืองการตรวจสุขภาพประจ าปี 

    3.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รบั

การดูแลด้านสวัสดกิารจากภาครัฐเท่าที่ควร เช่น 

การดูแลเร่ืองสุขภาพ 

    3.3 ยุงเยอะซึ่งจะก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก/ 

ปัญหาสุนัขจรจร 

    3.4 การจดัระบบขยะมูลฝอยยังไม่ได้

มาตรฐาน 

    3.5 ภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุน่                   

(มเีพศสัมพันธก์่อนวัยอันควร) 

    3.6 ปัญหาน้ าเน่าเสยี 

    3.7 หญิงหลังคลอดไม่ได้รับค าแนะน าในการ

ดูแลตนเองและบุตร 

 

1. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าชุมชน (อสม.) ให้มสีมรรถนะเพ่ิมขึ้น 

2. ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ 

3. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกก าลังกาย

เพ่ือสุขภาพที่ดี 

4. มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จกัวิธดีูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

โดยจัดอบรมให้ความรู้และประชาสมัพันธ์ขา่วสารด้าน

สุขภาพอนามยั 

5. จัดให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี 

6. จัดใหม้วีัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ประจ าศูนย์

สาธารณสุขชุมชน 

7. ส่งเสริมสนับสนนุกองทุนหลกัประกันสุขภาพ 

ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

8. จัดการระบบบ าบัดน้ าเสยีในชุมชนและระบบจัดการขยะ

ให้ไดม้าตรฐาน 

9. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ใหค้วามรู้

เร่ืองโรคติดต่อ และส่งเสรมิสุขภาพประชาชน การป้องกัน

และการควบคมุโรค 

10. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผูสู้งอายุ สตรี เด็ก เยาวชน 

และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

4. ปญัหาดา้นสงัคมและการศกึษา 

    4.1 สถาบันครอบครัวขาดความสัมพันธ์ที่ดี

ภายในครอบครัว /ต้องการให้มกีารปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชน               

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศกึษาในระบบศึกษา

และตามอัธยาศัย 

2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาครบตาม

หลักเกณฑ์ภาคบังคับ 
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และส่งเสริมใหค้วามรู้ทกุด้านเพ่ือพัฒนาศักยภาพ               

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

    4.2 บุคลากรสอนเสริมอัลกุรอ่านไม่เพยีงพอ 

    4.3 เด็กไมไ่ด้รับการศกึษาตามเกณฑ์ภาค

บังคับ  ปัญหาเด็กนักเรยีนอ่านหนังสือไม่ได้ และ

เด็กด้อยโอกาสด้านการศกึษา 

    4.4 นักเรยีนขาดแคลนทนุทรัพย ์

    4.5 ไมม่ศีูนย์ข้อมลูข่าวสาร และศูนย์การ

เรียนรู้ภายในชุมชน  

 

3. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา 

4. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

5. ขยาย/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล พัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 

6. จัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

7. ส่งเสริมใหม้กีารสร้างสัมพันธภาพที่ดภีายใน

ครอบครัว และสนับสนุนความสมานฉันท์ และสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน 

8. สนับสนนุและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

ได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมพิเศษ/สอนเสรมิ 

 

 

ปัญหา/สภาพปญัหา การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 

5. ปญัหาดา้นความปลอดภยัและความสงบเรยีบร้อย 

    5.1 การใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ไม่เป็นไปตาม

กฎจราจร และควรมกีารตดิตั้งป้ายจราจรและ

เคร่ืองหมายจราจรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

    5.2 มกีารลักขโมยภายในชุมชน / ปัญหา

วัยรุ่นมั่วสุ่ม 

    5.3 ปัญหายาเสพติด 

     

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

2. จัดให้มกีารรณรงค์และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่

ยานพาหนะ 

3. ส่งเสริมและป้องกันการรกัษาความปลอดภัยในชุมชน 

4. จัดเวรยามและจดัตั้งจดุตรวจรกัษาความสงบเรียบร้อย

ในเขตเทศบาล 

5. ก่อสร้างลูกระนาด 

6. ส่งเสริมและรณรงค์ในการแก้ปัญหายาเสพติด 

7. ติดตั้งกระจกโค้งเงา/ ติดตั้งเสาไฟฟ้า 

8. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการดูแล

การจราจร 

 

6. ปัญหาดา้นกฬีา นนัทนาการ พกัผอ่นหยอ่นใจ 

    6.1 ขาดอุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองออกก าลัง

กายในชุมชน/ ไมม่สีถานที่ออกก าลังกายภายใน

ชุมชน 

    6.2 ไม่มทีี่ดนิของชุมชน / ไมม่อีาคาร

อเนกประสงค์ / ที่ท าการชุมชน 

    6.3 ลานกีฬาหน้าส านักงานเทศบาลระบบ

ไฟฟา้ไม่ทั่วถึง 

    6.4 ไมม่สีถานที่พักผ่อนภายในชุมชน 

    6.5 ขาดการส่งเสริมการออกก าลังกาย 

    6.6 พ้ืนที่สเีขยีวมนี้อย 

    6.7 สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน 

1. ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจ าชุมชนให้ไดม้าตรฐาน 

3. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและเช่ือมความสามคัคขีอง

ประชาชน  

4. เพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว / ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลให้

มคีวามร่มร่ืนสวยงาม เป็นศูนย์รวมในการออกก าลงักาย

และการพักผ่อนหย่อนใจ / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ             

ล าคลอง 

5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณลานกีฬาใหม้คีวามสว่าง

เพยีงพอ 

6. จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองออกก าลังกาย 

7. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่าง 
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    6.8 เด็กและเยาวชนไมไ่ด้รับการส่งเสริมด้าน

การแข่งขันกฬีาเท่าที่ควร 

     

8. ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน 

9. จัดซ้ือที่ดินชุมชน/ ก่อสร้างที่ท าการชุมชน 

7. ปัญหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

    7.1 ตลิ่งพัง (น้ ากัดเซาะ) / ล าคลองตื้นเขิน 

    7.2 ขาดการอนุรกัษ์สัตว์น้ า 

    7.3 ไม่มกีารบ าบัดน้ าเสยีก่อนลงสู่ล าคลอง 

    7.4 ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วย/            

แนวล าคลอง 

    7.5 น้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก (บริเวณริมคลอง            

ละงู) , ปัญหาน้ าท่วม 

    7.6 ขาดสสีันของเมืองบริเวณถนนสายหลกั/ 

กิ่งไม้กดีขวาง 

1. พัฒนาแนวตลิ่งใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. ส่งเสริมให้มกีารอนุรกัษ์สัตว์น้ า โดยการรณรงค์ไม่

ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ าผิดวิธ ีและอนุรักษ์ต้นน้ าคลองละงู 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วย ล าคลอง บ่อบ าบัด               

น้ าเสยี บริเวณถนนสายหลัก และภายในชุมชน 

4. ท าแนวเข่ือนกั้นตลิ่งริมคลองละงู, ขุดลอกคลองละงู 

5. บังคับใช้เทศบัญญัติเพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เช่น การจดัการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ เป็นต้น 

6. สร้างองค์ความรู้เร่ืองปัญหามลภาวะ และการบ าบัดน้ า

เสยีโดยการท าอเีอ็ม บอล (em ball) 
 

ปัญหา/สภาพปญัหา การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต 

    7.7 การใช้เคร่ืองมือจับสัตว์ผิดประเภท 

    7.8 ไม่มกีารปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบ าบัด

น้ าเสยี 

    7.9 ปัญหามูลสัตว์ในชุมชน 

    7.10 การเผาขยะภายในชุมชน 

    7.11 ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้

สวยงาม 

    7.12 การควบคุมถมดนิในการก่อสร้างบ้าน 

    7.13 มกีารรุกล้ าล าน้ าสาธารณะ  

7. ส่งเสริมใหค้วามรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนรุักษ์

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม   

ให้มคีวามสมบูรณ์ดังเดิม 

 

8. สนับสนนุส่งเสรมิการจัดการแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา

น้ าท่วม 

9. สนับสนนุการบริหารจดัการขยะและบ าบัดน้ าเสยี 

10. รณรงค์คัดแยกขยะ, ชุมชนปลอดถังขยะ 

 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพ  

           ในมิติพื้นที่ 

  

ผลการวเิคราะหผ์งัเมืองรวมชมุชนก าแพง จงัหวดัสตลู 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนที่แสดงพร้อมข้อก าหนดนี้ 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 

 (1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  1.1  ถึงหมายเลข  1.14  ที่ก าหนดไว้เป็นสเีหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่

อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

 (2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  2.1  ถึงหมายเลข  2.8  ที่ก าหนดไว้เป็นสสี้ม  ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่

อาศัยหนาแน่นปานกลาง 
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 (3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  3.1  ถึงหมายเลข  3.5  ที่ก าหนดไว้เป็นสีแดง  ให้เป็นที่ดินประเภท

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 (4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  4.1  ถึงหมายเลข  4.24  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 (5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  5.1  ถึงหมายเลข  5.3  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 (6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  6.1  ถึงหมายเลข  6.3  ที่ก าหนดไว้เป็นสีอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้

เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

 (7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  7.1  ถึงหมายเลข  7.12  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถานบันการศึกษา 

 (8) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  8.1  ถึงหมายเลข  8.9  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันศาสนา 

 (9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  9.1  ถึงหมายเลข  9.10  ที่ก าหนดไว้เป็นสีน้ าเงิน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 

 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ การ

สาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย

ละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 1.8 , 1.9 , 1.10 , 1.11 , 1.12 และ 1.13 ห้ามใช้ประโยชน์

ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงงานทุกจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวก             

ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีรวมของชุมชน 

 (2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามนั ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลงิ 

เพ่ือจ าหน่าย 

 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประ เภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

 (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 (5) สุสาและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน ฌาปน

สถานที่มอียู่เดิม  

 (6) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

 (7) ก าจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล) 

 (8) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 1.8 , 1.9, 1.10 , 1.11 , 1.12 และ 1.13 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงงานจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวก                     

ที่ก าหนดให้ด าเนินได้ตามบัญชี และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีของชุมชน 
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 (2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามนั ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลงิ 

เพ่ือจ าหน่าย 

 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียม  

 (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 (5) สุสาและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน ฌาปน

สถานที่มอียู่เดิม 

 (6) โรงแรมตามกฎหมายวา่ด้วยโรงแรม 

 (7) จัดสรรทีด่ินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

 (8) จัดสรรที่ดนิเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

 (9) จัดสรรที่ดนิเพ่ือการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด 

 (10) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 

 (11) ก าจัดขยะมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล) 

 (12) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  416  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4052                  

และทางหลวงชนทบ สต.  3003  ให้มทีี่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองแป๊ะสน หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองแป๊ะสน หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า              

6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู  

ให้มทีี่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต   
 

 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย สถาบันราชการ          

การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย

ละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงงานจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวก                  

ที่ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีรวมของชุมชน 

 (2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามนั ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลงิ 

เพ่ือจ าหน่าย 

 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่บรรจุ       

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

 (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 (5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายก าหนดว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มอียู่เดิม 
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 (6) การอยู่อาศัยหรือประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

 (7) ก าจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล) 

 (8) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู  

ให้มทีี่ว่างไม่น้อยร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง                     

ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

 การใช้ประโยชน์ทิ่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่

เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
  

 ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม           

การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ

กิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่

ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีรวมของชุมชน 

 (2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามัน ลักษณะที่สาม สถานบีริการน้ ามันประเภท ก สถานีบริการ

น้ ามันประเภท ข สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง 

และสถานบีริการน้ ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือจ าหน่าย 

 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานบีริการก๊าซปิโตรเลียม

เหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

 (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 (5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายก าหนดว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง

แทนฌาปนสถานที่มอียู่เดิม 

 (6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 

 (7) ก าจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล) 

 (8) ซ้ือขายหรือเก็บเศษวัสดุ 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู              

ให้มทีี่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของคลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทาง

น้ าหรือการสาธารณูปโภค 
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 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม 

สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 

ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ 

 ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 4.21 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่

ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดนี้ และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีรวมของชุมชน 

(2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามนั ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลงิ 

เพ่ือจ าหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

(4) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

(5) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

(6) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 

(7) การอยู่อาศัยหรือประเภทพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

(8) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถว 

(9) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือห้องพัก 

 

    ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 4.21 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่

ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบ าบัดน้ าเสยีรวมของชุมชน 

 (2) คลังน้ ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ ามนั ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามนัเช้ือเพลงิ 

เพ่ือจ าหน่าย 

 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซประเภท

ห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมน้ ามัน

เช้ือเพลิง 

 (4) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 

 (5) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

 (6) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 

 (7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

 (8) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด 

หรือห้องพัก ที่มคีวามสูงอาคารไม่เกิน 9 เมตร 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู  

ให้มทีี่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 ทาง

หลวงชนบท สต.3056 ทางหลวงชนบท สต.3003 และทางหลวงชนบท สต.4020 ให้มีที่ว่างตาม

แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร 
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 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองละงู คลองแป๊ะสน คลองติงหงี่ และคลองต้นตอ                

อ่าวละงู  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ                

คลองละงู  คลองแป๊ะสน คลองติงหงี่ และคลองต้นตอ อ่าวละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร                           

เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
 

 ที่ดินประเภทนี้โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้

ประโชน์ที่ดินเพ่ือนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์

เท่านั้น 

 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ

นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

 (2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 (3) จัดสรรที่ดนิเพ่ือการอยู่อาศัย 

 (4) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 

 (5) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 

 (6) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของคลองละงู หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทาง

น้ าหรือการสาธารณูปโภค 
 

 ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์

ป่า ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติ อ่ืนๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่ เกี่ยวกับการ            

ป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

 ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้าม

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(2) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 

(3) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย 
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว 
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใดๆ ตามวรรคสอง ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี

พ้ืนที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองติงหงี่ หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มทีี่ว่างตามแนวขนา

ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองติงหงี่ หรือแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่

เป็นการก่อสร้างเพ่ือการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค 
 

ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษา 

สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 

ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา 

สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการของ

รัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ข 1 ถนนสาย ข 2               

ถนนสาย ค 1 ถนนสาย ค 2 ถนนสาย ง 1 และถนนสาย ง 2 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง

ท้ายข้อก าหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(1) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

(2) การสร้างรั้วหรือก าแพง 
(3) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มคีวามสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อาคาร 

ขนาดใหญ่ 

 

 

 

การวเิคราะหศ์กัยภาพของเทศบาลต าบลก าแพง 

 

1. การวเิคราะหศ์ักยภาพดา้นเศรษฐกจิ 

 เทศบาลต าบลก าแพง  เป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล 

เพราะเป็นศูนย์กลางการค้า หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรและด้านการประมง และสินค้าอ่ืนๆ ของ

ประชาชนจากอ าเภอต่างๆ โดยรอบ คือ อ าเภอละงู อ าเภอท่าแพ อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอมะนัง รวมทั้งรองรับ

นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ ง ช า ว ไทย  แล ะ ช า วต่ า งป ร ะ เ ทศที่ จ ะ เ ดิ น ทาง ไ ป ยั ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วท างท ะ เ ล                            

เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบกกับน้ าตกวังสายทอง                    

ถ้ าภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งมีนักท่องเที่ยว

เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ 

อีกจ านวนมาก 
  

จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2544 

จังหวัดสตูลมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี จ านวน 33,951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9                     

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ โดยมีขนาดเศรษฐกิจใกล้ เคียงกับจังหวัดยะ ลา จังหวัดนราธิวาส                            

และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล มแีนวโน้มขยายตัว ยกเว้นปี 
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2551 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง และผลกระทบจากวิกฤติ                 

การเงินโลก ซึ่งหดตัวมากกว่าทุกจังหวัดในกลุ่มภาคใต้ชายแดนยกเว้นจังหวัดปัตตานี และกลับมาฟื้นตัว                  

ในปี 2552 ที่ร้อยละ 4.4 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอ้ืออ านวยต่อผลผลิตภาคการเกษตร 
 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ของเทศบาลต าบลก าแพง เท่ากับ 247,486 บาท/ปี  

รายได้บุคคลเฉลี่ย ของเทศบาลต าบลก าแพง เท่ากับ 86,275 บาท ต่ ากว่าภาพรวมของระดับจังหวัดที่

เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 114,657 บาท  

 

 การวเิคราะห์ขอ้มลูเพือ่การจดัท าแผนพฒันาและ/หรือ จปฐ. 
 

- ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนบ้านออกพัฒนา 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน 

29,431,800 5,402,600 3,323,400 881,000 39,038,800  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อคน/

ปี) 

79,545 14,602 8,982 2,381 105,510  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

201,588 65,885 49,603 22,590 267,389 121,328 

 

 

    - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนเทศบาล 6 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี

(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

45,908,000 1,922,000 1,868,000 352,000 50,050,700  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อคน/ปี) 

78,075 3,270 3,177 599 85,120  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

249,500 40,056 25,243 17,600 264,819 103,448 
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หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

 

 

- ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนขนมจนี 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี

(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน 

48,081,400 2,734,500 2,429,500 612,800 53,858,200  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

คน/ปี) 

72,961 4,149 3,687 930 81,727  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

210,883 53,618 25,307 18,570 234,166 98,819 

 

 

 - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนตลาดสดพัฒนา 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน 

27,242,400 673,000 530,800 35,000 28,481,200  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อคน/ปี) 

100,525 2,483 1,959 129 105,097  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

269,727 35,421 17,693 8,750 273,858 142,794 

 

 

     - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนประชาบ ารุง 
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ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี

(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน 

25,353,050 1,106,000 1,443,825 530,500 28,433,375  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อคน/

ปี) 

65,008 2,836 3,702 1,360 72,906  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

198,071 27,650 23,288 19,648 218,718 88,236 

 

 

     - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนเทศบาล 1 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี

(บาท) 

รวมรายได้จาก

ทุกแหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

41,462,400 3,624,000 2,672,400 1,075,000 48,833,800  

รวมรายได้จาก

ทุกแหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อคน/ปี) 

69,920 6,111 4,507 1,813 82,350  

รวมรายได้จาก

ทุกแหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

211,543 54,090 34,706 34,677 244,169 97,425 

 

 

     - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชนนาโต๊ะพ่อ 

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

22,450,320 997,800 1,060,200 349,100 24,857,420  
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ชุมชน 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อคน/

ปี) 

71,045 3,158 3,355 1,105 78,663  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของหมู่บา้น/

ชุมชน (เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

211,795 62,363 20,388 34,910 230,161 94,939 

 
 

     - ภาพรวมรายไดค้รวัเรือน ชุมชน 8-9 สัมพันธ ์

 

ประเภทรายได ้ อาชพีหลกั อาชพีรอง รายไดอื้น่ ท า-หาเอง รวม รายไดเ้ฉลีย่ 

คน/ป ี

(บาท) 

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

52,959,400 1,844,000 2,586,600 440,000 57,830,000  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อคน/ปี) 

80,978 2,820 3,955 673 88,425  

รวมรายได้จากทุก

แหล่ง ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน 

(เฉล่ียต่อ

ครัวเรือน/ปี) 

237,486 54,235 28,740 16,923 249,267 106,189 

 

การสรา้งอาชพี 

 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดปัญหาส าคัญของชาติ 3 ประการ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด              

และปัญหาคอรัปช่ัน โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันในการ

ส่งเสริมและหาวิธแีก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

โดย เฉพาะการบ า รุงและส่ ง เสริ มการสร้ างอา ชีพ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม รายได้ ตามพระราช บัญญัติ เทศบาล                

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 เทศบาลต าบลก าแพงเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา ท าไร่ ท าสวน ประมง 

และปศุสัตว์) และอาชพีค้าขาย ร้อยละ 20 ซึ่งประชาชนที่เป็นเกษตรกรนั้นยังมีจุดอ่อนในการประกอบอาชีพ การ

ท าการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลก าแพงมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย โดยต้องอาศัย

ประสบการณ์และเทคนิคหลายประการ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีปัญหาและความยุ่งยากมากขึ้น เพราะการผลิตพืชพันธุ์ใน

ทุกวันนี้ มักจะได้ยินเสมอว่าการเพาะปลูกยากมากขึ้นทุกที อีกทั้งปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

เพาะปลูกของเกษตรกรในพ้ืนที่เทศบาล เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผลกระทบในการ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ.2558-2562)          หน้า 73  

 

แก้ปัญหาที่ผ่านมานั้นอาศัยภาวะทางธรรมชาติให้กลับสู่ภาวะปกติโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์ในการแก้ปัญหา                    

จากภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัยดังกล่าว ดังนั้นจะท าให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบความส าเร็จเป็นไปได้

ยาก 
  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชพี ด้านการเกษตร และการประกอบอาชีพของประชาชน เทศบาลต าบล

ก าแพง จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการเข้ามาช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน                 

ในพ้ืนที่ โดยการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและพัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการ                          

ท าการเกษตรในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนม

พ้ืนเมืองชุมชนนาโต๊ะพ่อ  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนนาโต๊ะพ่อ  กลุ่มสัจจะชุมชนประชาบ ารุง  กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน  

กลุ่มอาชพีเลี้ยงปลากระชังเทศบาลต าบลก าแพง  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชุมชน 8-9 สัมพันธ์    เพ่ือเป็น

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชน และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างชุมชนให้มคีวามเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

 

 

 แนวโนม้เศรษฐกจิภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง คาดว่าเศรษฐกิจมแีนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจาก

การลดลงของปริมาณสินค้าในภาคเกษตร และค้าขายเป็นส าคัญ ในขณะที่ภาคบริการ มกีารขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนของระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด จะเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของ

เศรษฐกิจ และจากระดับราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการขนส่งสินค้า ท าให้ร าคาสินค้าเพ่ิมขึ้น 

ส่งผลให้ประชาชนมคีวามระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้นส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐ

อาจชะลอตั วลง เนื่ องจาก ปีที่ ผ่ านมามีงบประมาณส าหรั บการกระตุ้ น เศรษฐกิ จที่ ม ากพอสมควร                

แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเป็นส าคัญ และจากแรงผลักดันที่ส าคัญคือราคาน้ ามันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นใน

ปีนี้ และนโยบายการเพ่ิมค่าครองชีพของผู้มรีายได้น้อย ทั้งการเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและการปรับ

เงินเดือนให้ผู้จบปริญญาตรีมผีลท าให้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น 

 

ปจัจยัเสีย่งเศรษฐกจิ 

1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จากความแปรปรวนของภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มที่จะ

ทวคีวามรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งจะมผีลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะยางพารา เกษตรกรไม่สามารถกรีด

ยางได้เต็มที่ ท าให้รายได้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการค้าขายภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง เนื่องจากประชาชนมี

ความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้น 

2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักลงทุน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มขี้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมต้นทุน

การผลิตท าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจาก             

มตี้นทุนที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ 

     3.   ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากการลดลงของปริมาณ

สินค้าในภาคเกษตร และค้าขายเป็นส าคัญ ในขณะที่ภาคบริการ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความไม่

แน่นอนของระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด จะเป็นปัจจัยส าคัญที่มผีลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ และจากระดับ

ราคาน้ ามันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการขนส่งสินค้า ท าให้ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความ

ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากขึ้นส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐอาจชะลอตัวลงเนื่องจากปีที่
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ผ่านมามีงบประมาณส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากพอสมควร แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเป็นส าคัญ 

และจากแรงผลักดันที่ส าคัญคือราคาน้ ามันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ และนโยบายการเพ่ิมค่าครองชีพของผู้มี

รายได้น้อย ทั้งการเพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและการปรับเงินเดือนให้ผู้จบปริญญาตรีมีผลท าให้สินค้า

อุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น 
  

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลก าแพง เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ส าคัญของ

จังหวัดสตูล คาดว่าอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยโครงสร้างเศรษฐกิจยังคง

พ่ึงพาภาคการเกษตรและค้าขายเป็นหลัก ดังนั้น เทศบาลต าบลก าแพงจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการ

รักษาฐานรายได้ และส่งเสริมด้านอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจด ีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริการมคีวามเป็นเลิศ มอีงค์

ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 

 

 
 

2. การวิเคราะหศ์กัยภาพดา้นสงัคม 

 เทศบาลต าบลก าแพงมปีระชากรทั้งสิ้น 5,038 คน แบ่งเป็นชาย 2,419 คน หญิง 2,619 คน โดย

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 78 ศาสนาพุทธร้อยละ 20 และศาสนาคริสต์และศาสนา

อ่ืนๆ ร้อยละ 2 

  การศึกษา สถานศึกษาในระบบโรงเรียน จ านวน 2 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 แห่ง สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 

จ านวน 1 แห่ง ศูนย์ตาดีกา 1 แห่ง นอกจากนี้ยังสถานศึกษานอกระบบ สังกัดส านักงานส่งเสริมศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้แก่ กศน.อ าเภอ 1 แห่ง 

 ทั้งนี้พบว่าจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดเท่ากับ 9.2 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ (9.1 ปี) 

แต่ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 ของจังหวัดเท่ากับร้อยละ 35.71 ซึ่งต ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก (ร้อยละ 

50.00) 

  สาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่ง                       

ใน 8 ชุมชน สถานบริการด้านสาธารณสุขเอกชน (คลินิก) 10 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 7 แห่ง  

 ทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงสามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจากโรงพยาลละงู              

ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และโรงพยาบาลสตูล ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร 

ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและให้บริการอย่างทั่วถึง และพบว่าโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดสตูบมีคุณภาพมาตรฐาน

ตามก าหนด (HA) เท่ากับร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก แต่การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของจังหวัดสตูลยังมคี่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

  การประปา ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง สามารถเข้าถึงน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู เท่ากับร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือใช้น้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ าตื้น โดยเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณ

เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก าแพง 
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  การไฟฟ้า ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคอ าเภอละ

งู ครบทุกครัวเรือน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลต าบลก าแพงได้ด าเนินการตามมาตรการรักษาความสงบ

เรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการรณรงค์ในการป้องกันแล ะ

ปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ ในส่วนอาชญากรรมต่างๆ มีน้อยมาก โดยการร่วมมือของฝ่าย

ต ารวจ ฝ่ายปกครองและชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลต าบลก าแพง   มี

การออกลาดตระเวนเฝ้าระวังภัย มศีูนย์ปฏิบัติการกู้ชพี-กู้ภัยเทศบาลต าบลก าแพง งานเทศกิจ และเครือข่ายศูนย์

วิทยุนาคราช รายละเอียดของกลุ่มความผิด และสัดส่วนการเกิดสถิติต่างๆ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรปุคดอีาญา 5 กลุม่ ประจ าป ี2556 
 

ประเภทขอ้หา รบัแจง้ 

เกดิในพืน้ที ่

(จ านวน) 

จบั (จ านวน) ผลปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

บคุคล 

ภายใน

พืน้ที ่

บคุคลภายนอก

ชมุชน 

(จบัไดใ้นพืน้ที ่

ทต.ก าแพง) 

1. คดอีกุฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั 

1.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 

1.2 ปล้นทรัพย์ 

1.3 ชิงทรัพย์ (ทอง) 

( 3 ) 

2 

 

1 

  

2 

 

1 

 

จับไม่ได ้

 

จับได ้

 

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

2. คดชีวีติ รา่งกาย และเพศ 

2.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 

2.2 ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา  

2.3 ท าให้ตายโดยไม่ประมาท 

2.4 พยายามฆ่า 

2.5 ท าร้ายรา่งกาย 

2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 

( 2 ) 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

3. คดปีระทุษรา้ยตอ่ทรพัยส์นิ 

3.1 ลักทรัพย์ (จักรยานยนต์) 

( 2 ) 

2 

  

2 

 

จับได ้
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3.2 วิ่งราวทรัพย์ 

4. คดอีาญาทีน่า่สนใจ 

4.1 ลักทรัพย ์

4.2 ฉ้อโกง 

( 1 ) 

1 

  

1 

 

  

(อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

5. คดรีฐัเปน็ผูเ้สยีหาย 

5.1 ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 

      - อาวุธปืนธรรมดา 

5.2 การพนนั 

      - การพนันทั่วไป 

      - การพนันฟุตบอล 

      - การพนันหวยใต้ดนิ 

5.3 ยาเสพติด 

      - เมทแอมเฟตามนี ยาบ้า     

ยาไอซ์ (ประเภท 1) 

      - ยาอัลปราโซแลม        

(ประเภท 2) 

      - พืชกระท่อม (ประเภท 2) 

      - กัญชา (ประเภท 

( 63 ) 

 

12 

 

1 

1 

1 

 

25 

 

3 

 

8 

4 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

5 

 

1 

 

3 

1 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

20 

 

2 

 

5 

3 

 

 

จับได ้

 

จับได ้

จับได ้

จับได ้

 

จับได ้

 

จับได ้

 

จับได ้

จับได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทขอ้หา รบัแจง้ 

เกดิในพืน้ที ่

(จ านวน) 

จบั (จ านวน) ผลปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

บคุคล 

ภายใน

พืน้ที ่

บคุคลภายนอก

ชมุชน 

(จบัไดใ้นพืน้ที ่

ทต.ก าแพง) 

5.4 ปรามการค้าประเวณี 8  8 จับได ้

 

 

รวมคดอีาญา 71 14 57   
 

ขอ้มลู : จาก สถานตี ารวจภธูรละงู จว,สตลู ภาค 9 

 

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ยังมคีวามรุนแรง และมกีารจับกุมได้ 

และพบว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่มกีารแพร่ระบาดมากที่สุด ผู้เสพมจี านวนมากขึ้น ผู้เสพได้ผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยใน

พ้ืนที่ ทั้งนี้ในส่วนของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป็นปัญหาเฉพาะแต่ละ

ครอบครัว มากกว่าเป็นปัญหาของชุมชน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพ

ติดยังคงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน อาทิ ความเป็นอยู่ในครอบครัว อาชีพประชากรในพ้ื นที่               

และความเป็นอยู่ในชุมชน 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลต าบลก าแพง พบว่า ยังคง

ประสบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษาที่ผู้ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า 
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ด้านสาธารณสุข ที่ยังขาดการคัดกรอง ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคส าคัญ ด้านการบริการประปาที่ระบบการจ่ายน้ า

ขนาดประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชพีและการเข้าถึงบริการสวัสดิการ และความคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนปัญหา

ด้านยาเสพติดที่มแีนวโน้มสูงขึ้น เทศบาลตระหนักในปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้นที่จะยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและนอกระบบ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพกลุ่มภาคีต่างๆ ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม

สงเคราะห์ และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้เพ่ือให้บริการประชาชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานต่างๆ  

 

3. การวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  พ้ืนที่ป่าไม้  เทศบาลต าบลก าแพงไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ปลูก               

ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มพ้ืีนที่เหลืออยู่ 

  ทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลก าแพง มีล าน้ าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติ                    

ของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง คือ ทิศเหนือมีล าห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใต้                           

มีล าคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีล าคลองปากปิงเป็นแนวเขต จึงมีความสมบูรณ์ในเร่ืองของน้ า 

สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพ่ือการปศุสัตว์      

เนื่องจากเทศบาลต าบลก าแพง ยังไม่มรีะบบบ าบัดน้ าเสีย ท าให้มีน้ าเสียจากชุมชนไหลลงคลอง

ละ งู ในอนาคตห ากไม่ มีก ารวางแผนแก้ ไ ขที่ ถู กวิ ธี  อาจส่งผลให้น้ า ในล าคลองละ งู เน่ า เสี ย ได้                          

ซึ่งจะมผีลกระทบต่อประชาชนในที่สุด 

  ทรพัยากรธรณ ี ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ไม่มกีารขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด 

  สภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการถ่ายน้ าเสยีจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง                

และล าห้วยพรุหมอ โดยมบ่ีอบ าบัดน้ าเสยี ณ ชุมชนขนมจนี ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจ า ทุกวัน 

โดยมบ่ีอขยะเป็นระบบกองพ้ืน เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต าบลละงู            

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู (ระยะ

ที่ 1) เพ่ือเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมโดยเทศบาลต าบลก าแพงเป็นแกนน าในการจัดตั้งศูนย ์ ซ่ึงมีองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ของอ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหวา้ อ าเภอทา่แพ อ าเภอควนกาหลง รวมทัง้สิ้น 21 แหง่ 
 

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลไม่มพ้ืีนที่ป่าไม้ และควรตระหนักถึงการเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว และ/หรือรักษาพ้ืนที่เขียวให้มีพ้ืนที่ให้

เท่าที่มอียู่ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การ

มีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชนอ่ืนๆ และควรเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ เพ่ือให้เทศบาลต าบลก าแพงเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส               

การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส              

และอุปสรรค) 

 

จดุแขง็ (Strengths-S) 
 

1. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การคมนาคม การท่องเที่ยว               

และการบริการ 

2. ประชาชนมคีวามพร้อมในการพัฒนา และมสี่วนร่วมในการสนับสนุนเทศบาลเป็นอย่างดี 

3. ประชาชนส่วนใหญ่มกีารศึกษาที่ดี 
4. มภีาคการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 
5. เทศบาลเป็นองค์กรที่มศีักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
6. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพงมีความหลากหลายด้านประเพณี  วัฒนธรรมและศาสนา 

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบสุข 

7. เป็นเทศบาลที่มขีนาดพ้ืนที่เล็กท าให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

8. เป็นเมืองที่ไม่มปัีญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมคีวามพร้อมและรับฟังความคิดเห็นที่

ดตี่อส่วนรวม 

9. เป็นแหล่งติดต่อค้าขายผลิตผลทางการประมง 
 

จุดอ่อน (Weakness- W) 
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1. เป็นชุมชนดั้งเดิมไมม่กีารจัดวางผังเมืองที่ดี 

2. มปีระชาชนแฝงอยู่จ านวนมาก 

3. ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ 
4. ไม่มสีินค้าที่เป็นลักษณะเด่นของชุมชน (สินค้า OTOP) และไมม่ตีลาดรองรับสินค้าชมุชน  

5. ปัญหายาเสพติดมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
6. ประชาชนขาดวินัยจราจร 
7. ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชพีเสริมรายได้ และขาดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชพี 

8. ขาดการส่งเสริมกจิกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

9. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
 

โอกาส (Opportunity- O) 

1. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ อปท.เอ้ือต่อการพัฒนา และท าให้เข้าถึง             

ความต้องการของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ 

2. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลในพ้ืนที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่     

เอ้ือต่อการพัฒนาในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา

คุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมงีานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3. อ าเภอละงูเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดสตูล 
4. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้นักท่องเที่ยวหัน

มาเที่ยวในอ าเภอละงูมากขึ้น 

5. การท่องเที่ยวมแีนวโนม้นิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

6. การคมนาคมเช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง สามารถเช่ือมโยงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ                   

การท่องเที่ยวได้ 

7. เป็นพ้ืนที่ที่มกีารเช่ือมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน 
8. การเปิดประชาคมอาเซียน AEC  

 

อุปสรรค (Threat- T) 

1. ภารกิจการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไมส่มบูรณ์ เช่น ด้านการรักษาความ

สงบเรียบร้อย ด้านการศกึษา ด้านการสาธารณสขุ 

2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. ปัญหาน้ าท่วม 
4. กระแสโลกาภิวัฒน์มผีลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม 
5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามภารกจิและเจตนารมณ์อันดขีองท้องถิ่น 
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วิสยัทศัน ์(vision) พันธกจิ (mission) 

 

 

 วสิยัทศัน ์(Vision) 

 “เทศบาล สังคม เศรษฐกิจด ีในปี 2565” 
 

 พนัธกจิ (Mission) 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ี 

2. พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย 

3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

4. พัฒนาและปรับภูมิทัศน์เมืองให้ร่มร่ืนสวยงาม 

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและสรา้งอัตลักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศิ
ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมสี่วนร่วม 
 

 เปา้ประสงค ์(Objective) 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการสขุภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ได้

มาตรฐาน 

2. ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น มคีวามสุขและมรีายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความมัน่คงทางสังคม 
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3. เพ่ิมขดีความสามารถด้านการค้าและการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ 
4. มกีารอนุรกัษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธภิาพ 
5. มกีารสร้างอัตลักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ประชาชนมจีิตสาธารณะ มจีิตส านึกที่ด ีมสี่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้น

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

7. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้การมสี่วนร่วม 
8. พัฒนาเครือข่ายการมสี่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
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ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรจ์งัหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. 

 

 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั             ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดี 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างดุลยภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการผลิตและมูลค่าสนิค้าเกษตร 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

              และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมสี่วนร่วม 
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แผนทีย่ทุธศาสตร์
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บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์ 

การพฒันาของเทศบาลต าบลก าแพง  

พ.ศ.2558-2562 
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บทที ่4 

รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลก าแพง พ.ศ.2558-2562 
 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 

 
 

 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ี 

  แนวทางการพฒันา 

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมคีวามมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.2 พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทยีม 

1.5 ส่งเสริมเพ่ิมความรู้ด้านอุบัติภัยและจดัใหม้สีาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิต               

และทรัพย์สินอย่างทั่วถึง 

 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่

 แนวทางการพฒันา 

2.1 จัดระเบียบเมืองให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2.2พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มทีัศนยีภาพสวยงาม 

 

3. ยทุธศาสตรก์ารสรา้งดลุยภาพเพือ่รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มชมุชน 

แนวทางการพฒันา 

3.1 สร้างจิตส านึกใหม้สี่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ                     

และสิ่งแวดล้อมอย่างคุม้ค่า 

3.2 ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจดัการขยะและการจัดระบบน้ าเสยีชุมชน 

3.3 สืบสานและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็เลศิดา้นบรกิาร                                  

ภายใตก้ารมสีว่นรว่ม 

แนวทางการพฒันา 

4.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้ เพ่ือบริการประชาชนอย่างมคีุณภาพ 

4.2 พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ และน าเทคโนโลยมีาใช้ในการ

ด าเนินงาน 

4.3  พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยดึหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

4.4  พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจา้งเทศบาล 

4.5  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มภาคเีครือข่าย 

4.6 ส่งเสริมใหค้วามรูค้วามเข้าใจเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issue) 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างดลุยภาพเพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมสี่วนร่วม 

 

ทั้งนี้ได้ก าหนดแนวทางในการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา 5 ปีของเทศบาล ด้วยก าหนดเป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  และโครงการ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 : การพฒันาคณุภาพชวีติใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ีด่ี 

พันธกจิ 

 - มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดี 
 

เป้าประสงค์  

 - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้

ได้มาตรฐาน      
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ด ีได้รับบริการสุขภาพ และมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์        

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหค้นมคีวามมั่งคั่งสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 

1. รายได้เพ่ิมขึ้น 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

3. มกีารออมเงิน 

2. พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณ ีศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กเข้าเรยีนวัยเรียนเพ่ิมขึ้น 

2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณ ี

ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ 

3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ                 

และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

1. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัดกรอง 

3. จ านวนประชาชนได้รับการออกก าลังกาย 

4. จ านวนผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหารที่ด าเนินการ 

ถูกสุขลักษณะ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวสัดิการสังคม กฬีา                  

และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทยีม 

1. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้้อยโอกาส                  

เด็กพิเศษ และประชาชนทั่วไป 

2. จ านวนชุมชนทีจ่ัดตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชน 

3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านกีฬา 

และด้านนันทนาการ 

5. ส่งเสริมเพ่ิมความรู้ด้านอุบัติภัยและจดัให้มี

สาธารณูปโภคดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน

อย่างทั่วถึง 

1. จ านวนกิจกรรมเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

2. จ านวนประชาชนที่สวมหมวกนิรภัย 

3. จ านวนกลุ่มภาคี 

4. เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้และมคีวามพร้อม

ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 - ส านักปลัด 

 - กองการศึกษา 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล : 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 9 เมืองสงบสุข 

  ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

     

ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target) 
 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น 3 ผลิตภัณฑ ์ 3 3 3 3 3 

3. ร้อยละของการออมต่อครัวเรือน              

ที่มีผู้อยู่อาศัย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของจ านวนเด็กที่เข้าเรยีน 

ก่อนวัยเรยีน 

ร้อยละละ 100 80 85 90 95 100 

5. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการ 

จากกิจกรรมทั้งหมดที่สง่เสริมด้านประเพณ ี

ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

6. ร้อยละของประชาชนทัง้หมดที่เขา้ร่วม

กิจกรรมด้านประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 15 15 15 15 15 15 

7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู้จากกิจกรรมที่เทศบาล

จัดขึ้น 

ร้อยละ 5/ปี 5 5 5 5 5 

8. ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจ าป ี

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

9. ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูงในประชาชน 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 

10. ร้อยละของประชาชนที่ได้                 ร้อยละ 5/ปี 5 5 5 5 5 
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ออกก าลังกาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

11. ร้อยละของผู้ผลิตและจ าหน่าย

อาหารที่ขึ้นทะเบยีนได้ด าเนินการถูก

สุขลักษณะด้านโภชนาการผา่นเกณฑ์

มาตรฐานตามหลักสขุาภิบาล 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

12. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ  

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ  

ให้ได้รับการบริการและดูแลเพ่ือให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

13. จ านวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน/ จากเดิม 2 ชุมชน 

8 ชุมชน 4 5 6 7 8 

14. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม               

ด้านกฬีา 

ไม่น้อยกว่า  

6 กิจกรรม/ป ี

6 6 6 6 6 

15. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม            

ด้านนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า  

2 กิจกรรม/ป ี

2 2 2 2 2 

16. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานเพ่ือ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ไม่น้อยกว่า 

5 กิจกรรม/ป ี

5 5 5 5 5 

17. ร้อยละของผู้ขับขี่ยานพาหนะ 

ที่สวมหมวกนิรภัย 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

18. จ านวนกลุ่มภาคเครือข่าย                   

ที่มี ส่วนร่วมดา้นงานป้องกันและ              

บรรเทาสาธารณภัย 

7 กลุ่มภาค 7 7 7 7 7 

19. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและ

ประชาชนได้รบัการฝึกอบรมและมีความ

พร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้าน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

20. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้

ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน 

5 กิจกรรม 5 5 5 5 5 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy) 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมคีวามมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2. พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข 

4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวสัดิการสังคม กฬีา และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทยีม 
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5. ส่งเสริมเพ่ิมความรู้ด้านอุบัติภัยและจดัให้มสีาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

อย่างทั่วถึง 

 

  

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 : การพฒันาเมืองใหน้า่อยู ่
 

พันธกจิ 

1. พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย และมคีวามร่มร่ืนสวยงาม 

2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

เป้าประสงค์  

 1. เมืองมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 2. โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐาน 

 3. ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มคีวามร่มร่ืน สวยงาม      

 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

1. จัดระเบียบเมืองให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 1. ความก้าวหน้าของการจัดวางระบบผังเมือง 

2. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่มกีารตเีส้น 

การจราจรและตดิตั้งเคร่ืองหมายจราจร 

3. จ านวนสถานที่บันเทิงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน 

และครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

1. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่จดทะเบียน 

เป็นทางหลวงท้องถิ่นตัดผ่าน 

2. จ านวนชุมชนทีม่ถีนนตัดผ่าน 

3. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่สามารถใช้

งานไดต้ลอดทั้งปี 

4. ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรตี ต่อความยาวของ

ถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ อปท. 

5. จ านวนครัวเรือนที่มไีฟฟ้าใช ้

6. ถนนสายหลักที่มกีารตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

ตามจดุเสี่ยง 

7. ถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผดิชอบของ อปท. 
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ที่มกีารตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย 

8. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่มทีาง

ระบายน้ า 

9. จ านวนครัวเรือนที่มนี้ าประปาใช ้

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มทีัศนยีภาพสวยงาม 1. พ้ืนที่สเีขยีวภายในเขตเทศบาล 

2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม 

ในการปรับภูมิทัศน์เมือง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 - กองช่าง 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - ส านักปลัด 
 

ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม        

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

       

ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target) 
 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ร้อยละด้านความก้าวหน้าของการจัดวาง

ระบบผังเมือง 

ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของถนนสายหลักและถนนสายรอง

ที่มีการตีเส้นการจราจรและติดตั้งเครื่องหมาย

จราจร 

ร้อยละ 70 70 70 70 70 70 

3. ร้อยละของของสถานบันเทิงที่ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 80 85 90 95 100 

4. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ 

อปท. ที่จดทะเบยีนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 

ร้อยละละ 100 100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของจ านวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

6. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ                   

ของ อปท. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งป ี

ร้อยละ 95  

ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 
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7. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/

คอนกรตี ต่อความยาวของถนนทั้งหมดใน

ความรับผิดชอบของ อปท. 

ร้อยละ 95  

ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช ้ ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

9. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ 

ครบทุกจุดเสี่ยง 

ร้อยละ 100 

100 100 100 100 100 

10. ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ อปท. ที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตลอดสาย 

ร้อยละ 50 

ขึ้นไป 

100 100 100 100 100 

 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

11. ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อปท. ที่มีทางระบายน้ า 

ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

85 85 85 85 85 

12. ร้อยละของครัวเรือน 

ที่มีน้ าประปาใช ้

ร้อยละ 90 

ขึ้นไป 

95 95 95 95 95 

13. ร้อยละของพ้ืนที่สเีขียว 

ภายในเขตเทศบาล 

ร้อยละ 100 

จาก 30%               

ในพ้ืนที่เขต

เทศบาล 

100 100 100 100 100 

14. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม                   

ให้ประชาชนเข้ารว่มในการ                     

ปรับภูมิทัศน์เมือง 

ไม่น้อยกว่า  

4 กิจกรรม/ป ี

4 4 4 4 4 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy) 

1. จัดระเบียบเมืองให้มคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มทีัศนยีภาพสวยงาม 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 : การสรา้งดลุยภาพเพือ่รกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มชมุชน 
 

พันธกจิ 

 - ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและสร้างอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์  

 1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 

 2. จัดการขยะและน้ าเสยีชุมชนให้เหมาะสม 

 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. กิจกรรมที่มกีารส่งเสริมให้มกีารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. จ านวนขยะที่ลดลง, จ านวนชุมชนที่ปลอดถังขยะ และการติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ือป้องกัน   

น้ าเสยีจากครัวเรือน 

  3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม              

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

1. สร้างจิตส านึกใหม้สี่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างคุม้ค่า 

1. กิจกรรมที่มกีารส่งเสรมิการมสี่วนร่วม                       

ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

2. การประหยัดพลังงาน 

3. การตรวจคุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค 

4. การเผยแพร่และรายงานสถานการณ์ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
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2. ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจดัการขยะ 

และจัดการระบบน้ าเสยีชุมชน 

 

1. ปริมาณขยะที่ลดลง 

2. ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ และ

กวาดขยะ 

3. ชุมชนที่ปลอดถังขยะ 

4. จ านวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะรไีซเคิล 

5. ประชาชนมคีวามรู้ในการผลิต และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 

6. จ านวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน 

3. สืบสานและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมประเพณ ี 

ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษ์ 

2. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมิน

รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 - กองช่าง 

 - กองการศึกษา 
 

ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร 

               

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

       

ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target) 
 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 

5 กิจกรรม 

5 5 5 5 5 

2. จ านวนที่ลดลงของการประหยัด

พลังงาน 

ร้อยละ 10/ปี 10 10 10 10 10 

3. จ านวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้ า

อุปโภคบริโภค 

4 ครั้ง/ป ี 4 4 4 4 4 

4. จ านวนครั้งในการเผยแพรแ่ละ

รายงานสถานการณ์ด้านสิง่แวดล้อม 

2 ครั้ง/ป ี 2 2 2 2 2 
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5. จ านวนปริมาณขยะที่ลดลงของ

ปริมาณขยะภายในชุมชน 

ลดลง 6 ตัน 8 7 6 5 4 

6. ร้อยละความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น 

ในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บ                 

และการกวาดขยะถนนสายหลัก             

และถนนสายรอง 

ร้อยละ 80 

 

80 80 80 80 80 

7. จ านวนชุมชนในเขตเทศบาล 

ที่ปลอดถังขยะ 

ครบ 8 ชุมชน 

ในปี 2562 

1 2 4 6 8 

8. ร้อยละของจ านวนสมาชิกโครงการ

ตลาดนัดรไีซเคิลที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 30  

ของประชากร

ทั้งหมด  

ในปี 2562 

5 10 15 20 30 

 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

9. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู ้  

ในการผลิต และใช้สารอินทรยี์ชวีภาพ 

 

ร้อยละ 5 

 

5 5 5 5 5 

10. จ านวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดัก

ไขมันเพ่ิมขึ้น 

 

เพ่ิมขึ้น 50 

ครัวเรือน/ป ี

50 50 50 50 50 

11. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความ

เป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ร้อยละ 100 

จาก 30%               

ในพ้ืนที่เขต

เทศบาล 

100 100 100 100 100 

12. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูผ่านเกณฑ์

ประเมินรางวัลอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี 2562 

 

ผ่านเกณฑ ์

ภายในปี 

2562 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy) 

1. สร้างจิตส านึกใหม้สี่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจดัการขยะและการจัดระบบบ าบัดน้ าเสยีชุมชน 

3. สืบสานและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ.2558-2562)          หน้า 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 : การพฒันาเทศบาลใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็เลศิดา้นบรกิาร 

   ภายใตก้ารมสีว่นรว่ม 

พนัธกจิ  

 - พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมสี่วนร่วม 
 

เป้าประสงค์  

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล 

 2. มเีคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และสถานที่ให้ทันสมัยและเพยีงพอ 

 3. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

 4. พัฒนาระบบบริหาร 

 5. พัฒนาเครือข่ายการมสี่วนร่วม 

 6. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติ 

  2. มกีารน าเครื่องมือ เคร่ืองใช้และเทคโนโลยมีาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการบริหารงาน 

  4. จ านวนกลุ่มภาคเีครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วม 

  5. กิจกรรมที่มกีารส่งเสริมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์     
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้เพ่ือบริการ

ประชาชนอย่างมคีุณภาพ 

1. จ านวนขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี 
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 2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มเีนื้อหาสอดคล้องกับ

สายงาน 

3. ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ 

 

2. พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานที่  

และน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนนิงาน 

1. ความพึงพอใจในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

2. จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 

3. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร 

4. การจัดเก็บภาษี 

5. การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในชุมชน 

3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล    

โดยยดึหลกัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อเทศบาล 

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ ์

4. พัฒนาส่งเสรมิสวสัดิการแก่พนักงาน และลูกจา้ง

เทศบาล 

1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

5. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์ภาคี

เครือข่าย 

1. จ านวนภาคเครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วม 

ในการพัฒนา 

6. ส่งเสริมใหค้วามรูค้วามเข้าใจเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 - ส านักปลัด 

 - กองคลัง 

 - กองช่าง 

 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม 

 - กองการศึกษา 
 

ความเชื่อมโยง 

 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

             

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :  

  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

         

ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target) 
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ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. จ านวนขั้นตอนในการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และมีการ

ฝึกอบรมโดยการส ารวจข้อมูลสภาพ

ปัญหา และความต้องการของพนักงาน

แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมและมีการสรปุรายงานการ

ฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมที่มเีน้ือหาสอดคล้องกับต าแหน่ง 

หรือการจัดฝึกอบรมเองและจัดท าเอกสาร

สรุป 

 

ร้อยละ 80/ปี 80 80 80 80 80 

 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

ความกา้วหนา้

เปา้หมาย 

คา่เปา้หมาย 

2558 2559 2560 2561 2562 

3. ร้อยละของความพึงพอใจในการ

ให้บริการ 

 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80/ปี 

 

80 80 80 80 80 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ

ตรวจสุขภาพประจ าป ี

 

ร้อยละ 100/ปี 100 100 100 100 100 

5. ร้อยละความพึงพอใจในเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ทันสมัย 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 

6. จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลย ี

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

ไม่น้อยกว่า 

2 นวัตกรรม 

2 2 2 2 2 

7. จ านวนช่องทางในการรบัรู้ข้อมูล

ข่าวสารของประชาชนในเรื่องการ

จัดเก็บภาษแีละข้อมูลข่าวสารของ

เทศบาล 

มากกว่า  

6 ช่องทาง 

7 7 8 8 8 

8. ร้อยละของการจัดเก็บภาษเีพ่ิมขึ้น

จากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 10 

9. จ านวนชุมชนที่ได้ใช้บริการระบบ

สัญญาณอินเตอรไ์ร้สาย 

ครบ 8 ชุมชน 4 6 8 8 8 

10. ร้อยละของความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีต่อเทศบาล 

ในภาพรวม 

 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 80 

11. ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามหลักธรรมาภบิาล 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 90 

12. จ านวนภาคเีครือข่ายประชาชน 

ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เขา้มา                    

ไม่น้อยกว่า  

8 เครือข่าย 

8 8 8 8 8 
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร               

และชุมชน 

13. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ความรู้ ความเขา้ใจในประชาคม

อาเซียน 

 

ไม่น้อยกว่า  

3 กิจกรรม 

3 3 3 3 3 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy) 

 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้เพ่ือบริการประชาชนอย่างมคีุณภาพ 

 2. พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สถานที่ และน าเทคโนโลยมีาใช้ในการด าเนนิงาน 

 3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

 4. พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล 

 5. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์ภาคเีครือข่าย 

 6. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ. 2558-2562) 

 
 ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเขา้ถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการกฬีาเพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือนันทนาการ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

        ยุทธศาสตร์ที่ 8 การลงทุน การพาณชิย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 

        ยุทธศาสตร์ที่ 9 เมืองสงบสุข 

        ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
    

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชาชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดี 

1. คุณภาพชีวิตที่ด ี 1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

 

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 เพ่ิมขึ้น 5% 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 

 

3 3 3 3 3 3 ผลิตภัณฑ ์

3. ร้อยละของการออมต่อครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

2. คนมีความรู ้คู่คุณธรรม 1. ร้อยละของจ านวนเด็กที่เข้าเรยีนก่อนวัยเรยีน 

 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของกิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการจากกิจกรรม 

ทั้งหมดในการส่งเสริมดา้นประเพณ ีศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของประชาชนทั้งหมดที่เขา้ร่วมกิจกรรมด้าน

ประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

15 15 15 15 15 ร้อยละ 15 

4. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรม 5 5 5 5 5 ร้อยละ 5/ ป ี
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ได้รับความรู้จากกิจกรรมทีเ่ทศบาลจัดขึ้น 

 

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชาชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดี (ต่อ) 

1. คนมีสุขภาพพลานามัย    

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง 

1. ร้อยละของจ านวนประชาการที่ได้รบัการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป 

 

90 90 90 90 90  ร้อยละ 90 

3. ร้อยละของประชาชนที่ได้ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

 

5 5 5 5 5 ร้อยละ 5/ ป ี

4. ร้อยละของประชาชนที่ได้ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม  

กฬีา และนันทนาการ 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส ์

ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษให้ได้รบัการบริการ 

และดูแลเพ่ือให้มคีุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

2. จ านวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  

 

4 5 6 7 8 8 ชุมชน 

3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกฬีา  
 

6 6 6 6 6 ไม่น้อยกว่า  

6 กิจกรรม/ ปี 

 

4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านนันทนาการ 2 2 2 2 2 ไม่น้อยกว่า  

2 กิจกรรม/ ปี 
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ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับประชาชนมีความ

เป็นอยู่ที่ดี (ต่อ) 

5. ประชาชนมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือป้องกัน 

และลดอุบัติเหตุทางถนน 

 

5 5 5 5 5 ไม่น้อยกว่า 

 5 กิจกรรม/ ป ี

2. ร้อยละของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สวมหมวกนิรภัย 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

3. จ านวนกลุ่มภาคเีครือข่ายที่มีสว่นร่วมด้านงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

7 7 7 7 7 7 กลุ่มภาคี

เครือข่าย 

4. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานและประชาชน 

ได้รับการฝึกอบรมและมีความพร้อมในการให้ความ

ช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 

5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู ้

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5 5 5 5 5 5 กิจกรรม 
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ให้มคีวามมั่งคั่ง สรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 

1. รายได้เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 

3. มีการออมเงิน 

1. โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน ส านักปลัด  

2. โครงการลานค้าชื่นมื่นคืนวันพุธ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ              

การปฏบิัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มภาคเครือข่ายของ

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

4. โครงการจัดการแข่งขันกฬีาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ส านักปลัด  

5. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้  ส านักปลัด  

6. โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ส านักปลัด อบจ. สตูล 

7. โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

2. การพัฒนาการศึกษา              

และสืบสานงานประเพณ ี

ศาสนา วัฒนธรรม                 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. เด็กเข้าเรยีนวัยเรยีนเพ่ิมขึ้น 

2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมดา้น

ประเพณ ีศาสนา วัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านประเพณ ี

4. ประชาชนที่เขา้ร่วมกิจกรรมไดร้ับ

ความรู ้

1. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

2. โครงการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศเพ่ือการท่องเที่ยว กองการศึกษา  

3. โครงการจัดสื่อซ้ือการเรยีนรู้ส าหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

4. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง กองการศึกษา  

5. สนับสนุนกิจกรรม/การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

6. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรยีนรู้มุง่สู่ภาษาอาเซียน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษา  

7. สนับสนุนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง กองการศึกษา  

8. โครงการสอนแม่ดูแลลูก กองการศึกษา  

9. โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอา่น 

 

กองการศึกษา  

10. โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติด้วยหลักธรรม กองการศึกษา  
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

2. การพัฒนาการศึกษา              

และสืบสานงานประเพณ ี

ศาสนา วัฒนธรรม                 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

 11. โครงการสอนเสรมิศาสนาในมัสยิด 

 

กองการศึกษา  

12. โครงการตลาดนัดธรรมะ 

 

กองการศึกษา  

13. โครงการศึกษาพุทธศาสนาในวันพระ 

 

กองการศึกษา  

14. อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง 

 

กองการศึกษา  

15. อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง 

 

กองการศึกษา  

16. อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพง ตามโครงการสง่เสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน 

กองการศึกษา  

17. อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม 

ประจ ามัสยิดกลางก าแพง 

กองการศึกษา  

18. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

19. จัดหาอาหารกลางวันแกเ่ด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

20. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาละงู 

 

กองการศึกษา  

21. อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรยีนโรงเรยีนอนุบาลละงู 

 

กองการศึกษา  
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

3. การส่งเสริมให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ   และ

สามารถเขา้ถึงการบริการ

สาธารณสุข 

1. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการ               

คัดกรอง 

3. จ านวนประชาชนได้รับการ              

ออกก าลังกาย 

4. จ านวนผู้ผลิตและจ าหน่ายอาหาร           

ที่ด าเนินการถูกสุขลักษณะ 

 

 

1. โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการตา่งๆ  

ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

2. โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ ์เวชภณัฑ์สาธารณสุขมูลฐานประจ าชุมชน 

(ศสมช.) เทศบาล 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพแกส่มาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) เทศบาล 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

4. อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลต าบลก าแพง กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

5. โครงการสง่เสริมกิจกรรมผู้สงูอายุ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

6. สมทบเงินเขา้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

7. โครงการจัดระเบยีบผูป้ระกอบการรา้นอาหารและแผงลอย 

ให้ได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

8. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดงูานผู้ประกอบการร้านอาหารและ

แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

9. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดงูานชมรมผูป้ระกอบการตลาดสด กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

10. โครงการสรา้งเสริมสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็ก กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

11. อุดหนุนโรงพยาลละงู ในโครงการพัฒนาการดูแลผู้ปว่ยโรคไตวาย

เรื้อรัง โรงพยาบาลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

12. โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

13. โครงการให้ความรูแ้ก่ผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนอนติดเตียง 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

14. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพิษสุนัขบ้า และฉดี 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

16. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรยีน 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

17. โครงการรณรงค์ในการควบคุมและป้องกันโรค                         กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 
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ขาดสารอาหารไอโอดนีในเด็กปฐมวัย 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

4. การส่งเสริมและพัฒนา           

ด้านสวัสดิการสังคม กฬีา 

นันทนาการอย่างทั่วถงึ             

และมีมคีวามเทา่เทียม 

1. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ และประชาชน

ทั่วไป 

2. จ านวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

3. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 

ด้านกฬีาและนันทนาการ 

 

1. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่ม

เยาวชน 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด     

จังหวัดสตูล (ศพส.จ.สตูล) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

4. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม 

ชมรมไท้เก็ก 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม 

ชมรมแอโรบิค 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม 

ชมรมผู้สงูอาย ุ

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

7. โครงการพัฒนาทักษะด้านกฬีา กองการศึกษา  

8. โครงการจัดการแขง่ขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

9. โครงการส่งทีมกีฬาประเภทตา่งๆ เขา้ร่วมการแข่งขัน  

ในกรณทีี่ส่วนราชการ/เอกชนอ่ืน หรือเทศบาลต าบลก าแพง 

เป็นผู้ด าเนินการ 

กองการศึกษา  

10. โครงการร่วมด าเนินการจัดการแขง่ขันกฬีานักเรยีน 

โรงเรยีนอนุบาลละงู 

กองการศึกษา  

11. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬีาให้แก่ชุมชน กองการศึกษา  

12. โครงการสง่เสริมสุขภาพการออกก าลังกาย กองการศึกษา  

13. จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะ

เทศบาลต าบลก าแพง 

กองการศึกษา  

14. จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามภายในสวนสาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองการศึกษา  

15. จัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายใช้ในร่ม กองการศึกษา  
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16. โครงการค่ายสภาเด็กและเยาวชน ส านักปลัด  
 

 

 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

4. การส่งเสริมและพัฒนา 

ด้านสวัสดิการสังคม กฬีา 

นันทนาการอย่างทั่วถงึ            

และมีมคีวามเทา่เทียม (ต่อ) 

 17. โครงการสายใยรักแหง่ครอบครวั ส านักปลัด  

18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ส านักปลัด  

19. โครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด  

20. โครงการเบี้ยยงัชีพผู้พิการ ส านักปลัด  

21. โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบา้นให้แก่ผู้ยากไร ้ ส านักปลัด  

22. โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ ส านักปลัด  

23. โครงการจัดงานวันสตรสีากล ส านักปลัด  

24. โครงการสง่เสรมิเพ่ิมความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี ส านักปลัด  

25. โครงการบอกรักแม่ผา่นไมค ์ ส านักปลัด  

26. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งรอบสระน้ าภายในสวนสาธารณะ 

เทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

27. โครงการคา่ยเยาวชนก าแพงสดใสพ้นภัยยาเสพติด กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

5. การสง่เสริมเพ่ิมความรู้  

ด้านอุบัติภัยและจัดให้ม ี     

สาธารณูปโภคดา้นความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อย่างทั่วถงึ 

1. จ านวนกิจกรรมเพ่ือป้องกันและลด

อุบัติเหต ุ

2. จ านวนประชาชนที่สวมหมวกนิรภัย 

3. จ านวนกลุ่มภาคี 

4. เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้

และมีความพร้อมงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

5. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ส านักปลัด  

2. โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส านักปลัด  

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดงูานด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.เทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพโดยชุมชนเป็นฐานด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด  

5. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด  

6. โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน ส านักปลัด  

7. อุดหนุนกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 436 ตามโครงการ

ฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น 

ส านักปลัด  

8. โครงการจัดจ้างผู้ปฏิบตัิงานด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ส านักปลัด  

9. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง  
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10. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง 

 

กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ. 2558-2562) 

 

 ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

         

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : 

การพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่

1. เมืองมีความเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย 

1. ร้อยละด้านความก้าวหน้าของการจัดวาง 

ระบบผังเมือง 

 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของถนนสายหลักและถนนสายรอง 

ที่มีการตีเส้นจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจร 

 

70 70 70 70 70 ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของสถานที่บันเทิงที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 100 

2. โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ได้มาตรฐาน 

1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.        

ที่จดทะเบยีนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของจ านวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.       

ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี  

100 100 100 100 100 ร้อยละ 95  

ขึ้นไป 

 

4. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/ คอนกรตี     100 100 100 100 100 ร้อยละ 95  
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ต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบ 

ของ อปท. 
 

ขึ้นไป 

 

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : 

การพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่

(ต่อ) 

2. โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ได้มาตรฐาน (ต่อ) 

5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟา้ใช้  

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

6. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด

เสี่ยงตา่งๆ  

 

100 100 100 100 100 ครบทุกจุดเสี่ยง 

(ร้อยละ 100) 

7. ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ของ อปท. ที่มีการติดตั้งไฟฟา้สาธารณะตลอดสาย 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 50 

ขึ้นไป 

8. ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 

ที่มีทางระบายน้ า 

 

85 85 85 85 85 ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้ 95 95 95 95 95 ร้อยละ 90  

ขึ้นไป 

 

3. ปรับภูมิทัศน์เมือง 

ให้มคีวามร่มรื่น สวยงาม 

1. ร้อยละของพ้ืนที่สเีขียวภายในเขตเทศบาล 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

จาก 30%     

ในพ้ืนที่ 

เขตเทศบาล 

2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม    

ในการปรับภูมิทศัน์เมือง 

4 4 4 4 4 ไม่น้อยกว่า 

 4 กิจกรรม/  

ปี 
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

1. จัดระเบยีบเมืองให้มคีวาม

เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

1. ความก้าวหน้าของการจัดวางระบบ

ผังเมือง 

2. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่

มีการตีเส้นการจราจรและติดตั้ง

เครื่องหมายจราจร 

3. จ านวนสถานที่บันเทิงที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. โครงการตเีส้นจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง  

2. โครงการจัดท าป้ายบอกสถานที่ส าคัญและหน่วยงานต่างๆ    

พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง 

กองช่าง  

3. โครงการก่อสร้างวางระบบควบคุมการจราจรด้านวิศวกรรม  

จราจร ถนนสายหลัก (ละงู - ท่งหว้า, ละง ู- ปากบารา,        

ละงู - ฉลุง) 

กองช่าง  

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ส านักปลัด  

5.  โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร 
 

ส านักปลัด  

2. การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน              

และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 

ที่จดทะเบยีนเป็นทางหลวงท้องถิ่นตัด

ผ่าน 

2. จ านวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน 

3. ถนนในความรับผิดชอบ 

ของ อปท. ที่สามารถใช้งานได้

ตลอดทั้งปี 

4. ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรตี 

ต่อความยาวของถนนทั้งหมดใน

ความรับผิดชอบ   ของ อปท. 

5. จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช ้

6. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้า

สาธารณะตามจุดเสี่ยง 

7. ถนนสายหลักที่อยู่ในความ

1. โครงการก่อสร้างถนนหินผุถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง  
 

กองช่าง  

2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5    

เชื่อมต่อสายบ้านควนใหญ่ 

กองช่าง  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 8 ซอย 2 กองช่าง  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทา่นา - ประปา กองช่าง  

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. สายในทอน ซอย 1 กองช่าง  

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 6 (ซอยเอี่ยม

อุทิศ) 

กองช่าง  

7. โครงการก่อสรา้งถนนหินผุซอยต้นไทร กองช่าง  

8. โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า สายเทศบาล 7/1 กองช่าง  

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า  

สายเทศบาล 7/2 

กองช่าง  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนมจีน (บริเวณบ่อบ าบัด 

น้ าเสยีเชื่อมต่อถนนหลังตลาดสดเทศบาล) 

กองช่าง  
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รับผิดชอบของ อปท. ที่มีการติดตั้ง

ไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย 

 

11. โครงการปรบัปรงุผิวจราจร ถนนเทศบาล 1 กองช่าง  

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า สายเทศบาล 7/1 เชื่อมต่อ

เทศบาล 5 

กองช่าง  

13. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ า    

บริเวณบา้น นายจ าลอง  สลักค า) 

กองช่าง  

 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

2. การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน              

และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ต่อ) 

8. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ              

ของ อปท. ที่มีทางระบายน้ า 

9. จ านวนครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช ้

14. โครงการปรบัปรงุพ้ืนที่หลังตลาดสดเทศบาล กองช่าง  

15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู  

ในการขยายเขตไฟฟา้ 

กองช่าง การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

16. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอละงู  

ในการขยายเขตประปา 

กองช่าง การประปาส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

17. โครงการติดตัง้เสา POST TOP  กองช่าง  

18. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์สาธารณสุขชมุชน

เทศบาลต าบลก าแพง 

กองช่าง สาธารณสุขชุมชน

เทศบาลต าบลก าแพง 

19. โครงการก่อสรา้งที่ท าการชุมชนขนมจีน กองช่าง  

20. โครงการขุดลอกห้วยตะเคยีน กองช่าง  

21. สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสรา้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย  

และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อ าเภอละงู (ระยะที่ 1) 

กองช่าง ทต.ก าแพง 

 

อบจ.สตูล 

 

22. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลต าบลก าแพง   

(ชั้น 2) 

กองช่าง  

23. โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนเขตเทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

24. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้วยแหมน กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

25. โครงการพัฒนาปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสยีชมุชนขนมจีน กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

26. โครงการติดตัง้เสาสูง HI – MAST กองช่าง งบอุดหนุน 
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จากหน่วยงานอ่ืน 

27. โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอลและจัดหาอุปกรณ์ กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

28. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังล าห้วยลังกา กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 
 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

2. การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน              

และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ต่อ) 

 29. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังริมคลองละงู กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

30. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

31. โครงการปรบัปรงุต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณ 

สวนสาธารณะเทศบาลต าบลก าแพง 

 

กองช่าง ทต.ก าแพง อบจ.สตูล 

3. การปรับปรุงภมูิทัศน์เมือง 

ให้มทีัศนียภาพสวยงาม 

1. พ้ืนที่สเีขียวภายในเขตเทศบาล 

2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชน

เข้าร่วมในการปรบัภูมิทัศน์เมือง 

1. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

กองช่าง งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 

2. โครงการบ้านน่าอยู่ ชมุชนน่ามอง 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม งบอุดหนุน 

จากหน่วยงานอ่ืน 
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รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ. 2558-2562) 

 

 ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถงึบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

         

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : 

การสรา้งดุลยภาพ                    

เพ่ือรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมชุมชน 

1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล 

1. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีสว่นร่วม             

ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          

และสิ่งแวดล้อม  

 

5 5 5 5 5 ไม่น้อยกว่า 

5 กิจกรรม 

2. จ านวนที่ลดลงของการประหยัดพลังงาน 

 

10 10 10 10 10 ร้อยละ 10/ ปี 

3. จ านวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภค 

 

4 4 4 4 4 4 ครั้ง/ ป ี

4. จ านวนครั้งในการเผยแพรแ่ละรายงานสถานการณ ์ 2 2 2 2 2 2 ครั้ง/ ป ี
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ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : 

การสรา้งดุลยภาพ                    

เพ่ือรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมชุมชน (ต่อ) 

2. จัดการขยะและน้ าเสยี

ชุมชนให้เหมาะสม 

1. จ านวนปริมาณขยะที่ลดลงของปริมาณขยะ 

ภายในชุมชน  

 

8 7 6 5 4 ลดลง 6 ตัน 

2. ร้อยละความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นในด้านประสิทธิภาพ       

การจัดเก็บ และการกวาดขยะทัง้ถนนสายหลัก 

และถนนสายรอง 

 

70 70 70 70 70 ร้อยละ 10/ ปี 

3. จ านวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภค 

 

1 2 4 6 8 ครบ 8 ชุมชน 

ในปี 2562 

4. ร้อยละของจ านวนสมาชิกโครงการตลาดนัด 

ขยะรไีซเคิลที่เพ่ิมขึ้น 

5 10 15 20 30 ร้อยละ 30  

ของประชากร

ทั้งหมด    

ในปี 2562 

5. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ในการผลิต         

และใช้สารอินทรยี์ชวีภาพ 

 

5 5 5 5 5 ร้อยละ 5 

6. จ านวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมันเพ่ิมขึ้น 50 50 50 50 50 เพ่ิมขึ้น 50 

ครัวเรือน/ ปี 
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3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ศิลปวัฒนธรรม และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์     

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

3 3 3 3 3 ไม่น้อยกว่า 

 3 กิจกรรม/ 

ปี 

2. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย  

ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในปี 2562 

ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ผ่านเกณฑ ์ ภายในปี 

2562 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

1. การสรา้งจิตส านึกให้มี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์และ

ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

1. กิจกรรมที่มีการสง่เสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2. การประหยัดพลังงาน 

3. การตรวจคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภค 

4. การเผยแพรแ่ละรายงานสถานการณ์

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิง่แวดล้อม 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

2. โครงการรณรงค์ ประชาสมัพันธ์การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

4. โครงการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ของแกนน าชุมชนใน

การจัดการสิง่แวดล้อมเพ่ือการมีสุขภาวะที่ดใีนชุมชน 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สปสช. 

2. การส่งเสริมให้ความรูแ้ละ

รณรงค์ในการจัดการขยะ    

จัดการระบบน้ าเสยีชุมชน  

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

1. ปริมาณขยะที่ลดลง 

2. ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพ

การจัดเก็บขยะ และกวาดขยะ 

3. ชุมชนที่ปลอดถังขยะ 

4. จ านวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะ

รไีซเคิล 

5. ประชาชนมีความรู้ในการผลิต และใช้

สารอินทรยี์ชวีภาพ 

6. จ านวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน 

1. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนรว่มของ อปท.  

ในการจัดเก็บขยะต้นทาง 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

2. โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้ าเสยีชุมชน) 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

4. โครงการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะแบบครบวงจร

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

3. การสืบสานและอนุรักษ์ 1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัต 1. โครงการพิธกีารทางศาสนา งานประเพณ ี กองการศึกษา  
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สิ่งแวดล้อม ประเพณ ี 

ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลักษณ ์

2. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูผ่านเกณฑ์

มาตรฐานประเมินรางวัลอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

2. โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมด้านศาสนา 
 

กองการศึกษา  

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 

2 เมษายน 2558 

กองการศึกษา  

 

รายละเอยีดแผนยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลก าแพง (พ.ศ. 2558-2562) 

 

    ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรจ์งัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครฐัและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 

 

    ยทุธศาสตร ์อปท.ในเขตจงัหวดั :  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี 

         

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 

การพัฒนาเทศบาลให้เป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และ

เป็นเลิศด้านบริการภายใต้

การมีส่วนรว่ม 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เทศบาล 

1. จ านวนขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปี และมีการฝึกอบรมโดยการส ารวจข้อมูลสภาพ

ปัญหา และความต้องการของพนักงาน  

แล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 

และมีการสรปุรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร 

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของบุคลากร ที่เขา้รบัการฝึกอบรมที่มีเน้ือหา

สอดคล้องกับต าแหน่ง หรือการจัดฝึกอบรมเอง     

และจัดท าเอกสารสรุปผล 

 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80/ ป ี

3. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ 80 80 80 80 80 ไม่น้อยกว่า 
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 ร้อยละ 80/ ป ี

 

4. ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รบัการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100/ 

ปี 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 

การพัฒนาเทศบาลให้เป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และ

เป็นเลิศด้านบริการภายใต้

การมีส่วนรว่ม (ต่อ) 

 

2. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 

สถานที่ให้ทันสมัย  

และเพยีงพอ 

 

1. ร้อยละความพึงพอใจในเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 

3. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ 

ในการท างาน 

1. จ านวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

2 2 2 2 2 ไม่น้อยกว่า 

2 นวัตกรรม 

2. จ านวนช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ของประชาชนในเรื่องการจัดเก็บภาษี 

7 7 7 7 7 มากกว่า  

6 ช่องทาง 

 

3. ร้อยละของการจัดเก็บภาษเีพ่ิมขึ้น 

 

10 10 10 10 10 ร้อยละ 10 

4. จ านวนชุมชนที่ได้ใช้บริการระบบสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตไร้สาย 

 

4 6 8 8 8 ครบ 8 ชุมชน 
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ยุทธศาสตร ์อปท. เปา้ประสงค ์

ตามพนัธกิจ 

ตวัชีว้ดัระดบั 

เปา้ประสงค ์

(ตวัชีว้ดัรวม) 

คา่เปา้หมาย ความกา้วหนา้ 

ของเปา้หมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 

การพัฒนาเทศบาลให้เป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และ

เป็นเลิศด้านบริการภายใต้

การมีส่วนรว่ม (ต่อ) 

 

4. พัฒนาระบบบริหาร 1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อเทศบาลในภาพรวม 

 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 

5. พัฒนาเครือข่าย 

การมีส่วนรว่ม 

1. จ านวนภาคเีครือข่ายประชาขน ชุมชน  

และองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

องค์กรและชุมชน 

 

 

8 8 8 8 8 ไม่น้อยกว่า 

8 เครือข่าย 

6. รองรับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความเขา้ใจ      

ในประชาคมอาเซียน 

 

 

3 3 3 3 3 ไม่น้อยกว่า 

3 กิจกรรม 
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กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ให้มคีวามรู้ เพ่ือบริการ 

ประชาขนอย่างมีคุณภาพ 

1. จ านวนขั้นตอนในการจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี

2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

ที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับสายงาน 

3. ความพึงพอใจของประชาชน  

ในการบริการ 

 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปริญญาตร/ี โท แก่บุคลากร 

 

ส านักปลัด  

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

2. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 

เครื่องใช้ สถานที่ และน า 

เทคโนโลยมีาใช้ในการ

ด าเนินงาน 

1. ความพึงพอใจในเครื่องมือ    

เครื่องใช้ 

2. จ านวนนวัตกรรมด้าน

เทคโนโลยี 

3. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่

ข่าวสาร 

4. การจัดเก็บภาษ ี

5. การให้บริการสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในชุมชน 

1. โครงการจัดหาครภุัณฑ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏบิัติงาน ทุกกอง  

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ทุกกอง  

3. โครงการจัดซ้ือที่ดินภายในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส านักปลัด  

4. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

5. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง  

6. โครงการปรับปรุงอาคารรักษาความสะอาดกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง  

7. โครงการต่อเติมห้องน้ า-ห้องส้วมอาคาร อปพร.เทศบาล กองช่าง  

8. โครงการจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

9. โครงการก่อสร้างปา้ยประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน กองช่าง  

10. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน กองคลัง  
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11. โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือเชื่อมตอ่ระบบการ

จัดเก็บภาษแีละใบอนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข 

กองคลัง  

12. โครงการจัดซ้ือโปรแกรมใบอนุญาตการประกอบกิจการ 

ตาม พรบ.การสาธารณสุข 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

13. โครงการศึกษาออกแบบอาคารพาณชิย์เทศบาลต าบลก าแพง กองช่าง  

14. จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิง แบบกระเชา้บันได 6 ล้อ ขนาด 15 เมตร ส านักปลัด งบอุดหนุน                      

จากหน่วยงานอ่ืน 

 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

3. การพัฒนาระบบการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยยึดหลักตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อเทศบาล 

2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักปลัด  

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส านักปลัด  

3. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล ส านักปลัด  

4. โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะ 

ทศบาลต าบลก าแพง 

 

ส านักปลัด  

5. โครงการพัฒนาการใหบ้ริการและประชาสัมพันธ์ผลงาน 

ของเทศบาลต าบลก าแพง 

ส านักปลัด  

6. โครงการประชาสมัพันธ์การเสยีภาษ ี

 

กองคลัง  

7. โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการจัดเก็บภาษ ี

 

กองคลัง  

4. การพัฒนาสง่เสริมสวัสดิการ

แก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล 

 

1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

1. โครงการตรวจสุขภาพประจ าป ี ส านักปลัด  

5. การสง่เสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและกลุ่มภาคี

เครือข่าย 

1. จ านวนภาคเีครือข่ายที่เข้ามา             

มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน ส านักปลัด  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานพิธวีันรัฐพิธแีละวันส าคัญต่างๆ    

3. โครงการเทศบาลพบประชาชน ส านักปลัด  
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4. โครงการจัดประชุมประจ าเดือนกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ และ

ประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

ส านักปลัด  

5.  โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด  

6. โครงการเลือกตัง้กรรมการชมุชน ส านักปลัด  

7. โครงการจัดท าแผนชุมชน ส านักปลัด  

8. โครงการเสริมสรา้งความรูแ้ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง 

กองคลัง  

 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัชีว้ดัระดบักลยุทธ/์แนวทาง โครงการ/กจิกรรม หนว่ยงานรบัผดิชอบ หนว่ยสนบัสนุน 

5. การสง่เสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและกลุ่มภาคี

เครือข่าย (ต่อ) 

 

 9.  อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอละงู ตามโครงการอ านวยการศูนย์รวม

ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ

อ าเภอ อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

ส านักปลัด  

10. โครงการส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

 

ส านักปลัด  

6. การส่งเสริมให้ความรู้    

ความเข้าใจเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส านักปลัด  
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บทที ่5 

การน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาไปสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผล 

 

องคก์รรบัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผลแผน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ.2548 ก าหนดให้มคีณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก าแพง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลก าแพง ที่ 379/2556 ลง

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 

1. นายสากาเรยี  แดงนุ้ย    สมาชิกสภาเทศบาล   

  2. นายเล็ก  ชูสกลุ    สมาชิกสภาเทศบาล   

  3. นายรมหลี  หลีหมาด    สมาชิกสภาเทศบาล   

  4. นายสมาน  แดงนุ้ย    ผู้แทนประชาคม    

  5. ว่าที่ ร.ต.วรกฤต  กาญจนเกยูร   ผู้แทนประชาคม    

  6. ท้องถิ่นอ าเภอละงู    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  7. ปลัดอ าเภอละงู (งานแผนพัฒนา)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  8. ผู้อ านวยการกองช่าง    หัวหน้าส่วนเทศบาล   

  9. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนเทศบาล   

10. นายชัยพร  เอ้งฉ้วน    ผู้ทรงคุณวุฒิ   

 11. นายธรีวัฒน์  เด่นบุรณะ   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธกีารในการตดิตาม และประเมนิผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตาม และประเมินแผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

การก าหนดวิธกีารติดตามและประเมินผล 

 จุดมุ่งหมายส าคัญของการวิเคราะห์ผล คือ ท าให้ทราบว่ามกีารแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด 

และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพียงใด เพ่ือสามารถประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาได้ ขณะเดียวกันก็เก็บ

รวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาฉบับต่อไป มรีูปแบบ          และวิธกีารติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 
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 1. การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสามปี โดยใช้แผนด าเนินงานที่เป็นเคร่ืองมือในการติดตาม และรายงานผล           

การด าเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 

 2. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการได้

ประยุกต์ใช้การวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงได้น าความรู้ด้านสังคมศาสตร์ผนวกกับหลักการทางสถิติ 

เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามได้สร้างแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างเพ่ือ

เป็นตัวแทนของประชากร ประกอบกับการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานของกองฝ่าย น าไปสู่การวิเคราะห์สรุปผลตาม

เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภา

เทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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รูปแผนทีต่ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
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