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บทที่ 1
บทนา
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งแสดงถึ งวิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ จุดมุ่ งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้อ งกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทาง ในการบรรลุ
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ส ภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่ า งเท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลง โดยสามารถจั ดทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ต้องกาหนดถึงสภาพการณ์ท่ตี ้องการจะบรรลุ และแนวทางในการที่จะกาหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่ า งรอบด้ า น และเป็ น ระบบ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

อย่ า งรอบด้ า น หมายถึ ง การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จะต้ อ งอยู่ บ นพื้ น ฐานของการค านึ ง ถึ ง สภาพการณ์ ท่ี ต้ อ งการจะบรรลุ และการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตลอดจนมิ ติ ใ นเชิ ง พื้ น ที่ ทั้ ง พื้ น ที่ใ กล้ เ คี ย งขยายไปสู่ พื้ น ที่ ร ะดั บ อ าเภอ
ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั้งในระดับโลกด้วย
สาเหตุท่ีต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งในด้าน
เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คมและองค์ ก ร ทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าค ระดั บ ประเทศ ระดั บ ทวี ป และในระดั บ โลก
ล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์
ทั้ง 4 ด้าน ที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือ เป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้ องคานึงถึงในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น
ดังนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านเพียงเขตพื้นที่การปกครองตนเอง
เท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุม เขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่
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หน้า 2

เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนทาให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ไ ด้อย่างเต็มที่หรือ หาทางในการป้องกัน
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive)

อย่ า งเป็ น ระบบ หมายถึ ง การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จะต้องดาเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและกาหนดประเด็นใน
การพัฒนา
3. การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
4. การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
6. การกาหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
7. การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการดาเนินงานของเทศบาลตาบลกาแพงในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามารถจั ด สรรทรั พ ยากรทางการบริ ห ารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ไ ด้รับประโยชน์สู งสุ ด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพงอย่างสมดุล โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ
ได้
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กาหนดแนวทางการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. เตรียมการจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดทาแผนสามปี
โด ย จ ะต้ อ งก าห น ด ระย ะเวลา ด า เนิ น ก า ร ให้ เ ห ม าะส ม เพื่ อ ให้ ก าร จั ด ท าแผ น พั ฒ น า ส า มปี เ ส ร็ จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 การจั ด ท าประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการและรั ฐวิ ส าหกิ จ ที่เ กี่ ยวข้ อ ง เพื่ อ แจ้ ง
แนวทางการพั ฒ นา รั บ ทราบปั ญ หา ความต้ อ งการ ประเด็ น การพั ฒ นาและประเด็ น ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
ความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการและแนวทางการปฏิ บั ติ ท่ี เ หมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่เ พื่ อ น ามาก าหนดแนวทาง
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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แผนพัฒนาสามปี โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนา ทั้ง 2 ประเภทให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ
เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และนาไปสู่ ก ารจัดทาแผนพัฒนาของแต่ ละประเภทได้อย่างสมบูร ณ์
และมีประสิทธิภาพ
1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาว่าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใดเพื่อจัดทาเป็น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่
1.4 ส าหรับ ข้ อมู ล ในการจัด ทา/ทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ขององค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์
ศักยภาพขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนชุม ชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยพิจารณา
นาปัญหา ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิ จารณาอนุ มัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เป็ น การก าหนดทิ ศ ทางและประสานการปฏิ บั ติ ร ะหว่ า ง
แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และระหว่างท้องถิ่น เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแนวทาง
การด าเนิ น งานต่ า งๆ ที่ อ าจมี ค วามเชื่ อ มโยง และส่ ง ผลทั้ ง ในเชิ ง สนั บ สนุ น และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กั น
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนามาตัดสินใจ กาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
2. เทศบาลตาบลกาแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ทาให้สามารถ
แก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลตาบลกาแพงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกั บการพัฒนาอาเภอ การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการพัฒนาประเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
4. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์ ก ร ท าให้ ก ารด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จั ด วางไว้ มุ่ ง ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น
โดยมี การประสานงานในฝ่า ยต่ า งๆ ขององค์ ไ ด้ เป็ น อย่ างดี เพื่ อ หลี กเลี่ย งความซ้าซ้ อนในงานแต่ ละกอง/
งานขององค์กรได้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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บทที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประวัตคิ วามเป็นมา
เทศบาลตาบลกาแพง เป็นเทศบาลตาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกาแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวั นที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงฐานะของสุ ข าภิ บาลเป็ น เทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่ง ปั จ จุ บั น เป็ น เทศบาล
ขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ก่อนที่จะกล่าวถึง
ความเป็นมาของเทศบาลตาบลกาแพง จะต้องกล่าวถึงเมืองละงูในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร
ความเป็ น มาของเมื อ งละงู นั้ น ยั ง ไม่ มี ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ หรื อ พงศาวดาร
บอกไว้ชัดเจนว่า ชุมชนละงู หรือเมืองละงู ตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานสาคัญ 2 อย่าง ที่เป็นร่องรอยให้เชื่อได้
ว่าละงู มีความเจริญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้
1. ชื่อเมืองละงู ปรากฏในตานานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ.1950 สมัยเจ้าผู้ครอง
เมืองนครพระนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ชื่อราชาจุราเจนาคาล ายังเมีย
เป็ นผู้ ค รองเมื องละงู ซึ่ง ในสมั ยราชาจุ ราเจนาคาลายั งเมีย ปกครองเมื องละงูนั้ น ก่อ นเมือ งสตูล หรือ สโตย
จะเกิดถึง 350 ปี (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)
2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด
ชื่อ Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทาขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ.2371
และได้ปรากฏชื่อ เมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู (ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ
Cettool เซตตูล (สตูล) แสดงว่าละงู มีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ท่ีบรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขาย
สินค้า
คาว่า “ละงู” เข้าใจว่าชื่อเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู คาว่า กรา เป็นภาษา
โบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้า ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น
ละงู หรื อที่ เรี ยกว่า “ลากู ” อั นหมายถึ งการซื้อ ง่า นขายคล่ อง ซึ่ งสมัย นั้น การสั ญจรไปมา
ระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ
ท่าเรือปากบารา เป็นท่าเรือที่ใหญ่ท่สี ุดทางแถบฝั่งแหลมมลายู เพราะเคยเป็นที่ทาการค้าขายระหว่างท่าเรือมาบัง
ท่าเรือสุไหงอุเป (อาเภอทุ่งหว้าในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย
ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลกาแพงจึงเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลตาบลกาแพง
ตามหลั ก ฐานราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม 72 ตอนที่ 74 ฉบั บ พิ เ ศษหน้ า 144 วั น ที่ 17
กันยายน 2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตู ล โดยที่
เห็น
เป็นการสมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ขึ้นเป็นสุขาภิบาลทาให้ท้องถิ่นแห่งนี้ มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดย
การเปลี่ยนฐานะ
เป็น “เทศบาลตาบลกาแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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สภาพทัว่ ไป
เทศบาลตาบลกาแพง เป็นเทศบาลตาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกาแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ปั จ จุ บั น เป็ น เทศบาลต าบลก าแพงขนาดกลาง แต่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตรองจากเทศบาลเมื อ งสตู ล
เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ
ของประชาชนจากอ าเภอต่ า งๆ โดยรอง คื อ อ าเภอละงู อ าเภอท่ า แพ อ าเภอทุ่ ง หว้ า และกิ่ ง อ าเภอมะนั ง
รวมทั้ ง รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทย และชาวต่ า งประเทศที่จ ะเดิ น ทางไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบกกับน้าตกวังสายทอง
ถ้าภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจานวน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ
อีกจานวนมาก

 ทีต่ งั้ และอาณาเขต
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ตาบลกาแพง
มีพื้นที่รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จดหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 เขตองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
ทิศใต้
จดคลองละงู
ทิศตะวันออก จดหมู่ท่ี 7 ตาบลกาแพง และคลองละงู
ทิศตะวันตก
จดคลองปากปิง และคลองละงู ตลอดแนว
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

อาเภอละงู จังหวัดสตูล
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

52 กิโลเมตร
100 กิโลเมตร
110 กิโลเมตร
170 กิโลเมตร
1,140 กิโลเมตร

หน้า 7

 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตาบลกาแพง เป็นที่ราบมีค ลองละงู คลองปากปิ ง
และลาห้วยต่างๆ เป็นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทาให้มีน้าใช้เพื่อการเกษตร การประมง การปศุสัตว์
ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการบริการต่างๆ

 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีภูมิอากาศแบบ 2 ฤดู คือ
1. ฤดูร้อน
อยูร่ ะหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ของแต่ละปี
2. ฤดูฝน
อยูร่ ะหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ของแต่ละปี

 สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ การค้ า ขาย รองลงมา
คือ การเกษตร การประมง การปศุสัต ว์ ท านา ทาสวน และรั บจ้า งทั่วไป โดยมี รายได้เฉลี่ ยปีล ะประมาณ
86,111 บาท/คน
 สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่นๆ คือ มีชุม ชนหนาแน่นมาก
บริ เ วณริ ม ถนนสายหลั ก และกระจายออกไปบริ เ วณรอบนอก ปะปนกั น ระหว่ า งผู้ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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โครงสร้างพืน้ ฐาน
 การคมนาคม/ขนส่ง
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง สามารถเดินทางติดติดกับอาเภอต่างๆ ภายในจังหวัด
หรือต่างจังหวัด โดยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทั่วถึงในขณะเดียวกัน
ถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทุกสายแล้ว ทาให้ประชาชน
สามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้ทุกฤดูกาล ส่วนการคมนาคมด้านอื่นไม่มี
 การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้ รั บบริ ก ารจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภ าคอ าเภอละงู
ครบทุกครัวเรือน
 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้ รั บ บริ ก ารน้ าสะอาดจากการประปาส่ ว นภู มิ ภ าค
แล้ว ประมาณ 80% ที่เหลือยังใช้ น้าจากบ่อบาดาล หรือ บ่อน้าดื่ม โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุ น
เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป
 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน 1 แห่ง สามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึง
- การโทรศัพท์ มีสานักงานให้บริการโทรศัพท์ จานวน 1 แห่ง สามารถให้บริการประชาชน
ในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้งระบบประจาบ้านและระบบเคลื่อนที่มือถือ
- การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 2 แห่ง คือ สถานี
LIVE FM สถานีวิทยุเซอร์ไพรส์เรดิโอ และสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้ งระบบ
FM และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ไ ด้ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียง
ตามสาย สามารถกระจายข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา
 การจราจร
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีสภาพทั่วไปไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมีพื้นที่
ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู -ทุ่งหว้า กับ ถนนสายละงู -ฉลุง
และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับตารวจจราจรของสถานีตารวจภูธรอาเภอละงู โดยใกล้ชิดรวมถึง
การเตรียมการเรื่องงบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แผงกั้น ป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ เป็นต้น
 การใช้ที่ดินและผังเมือง
สภาพการใช้ท่ีดินในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ถือได้ว่า สภาพการใช้ท่ีดินในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็นระบบความเจริญส่วนใหญ่เป็น ไปตามธรรมชาติ ไม่มีแ ผนหลัก หรื อผังเมือ ง
ที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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ชี วิ ต ของสั ง คมไทยโดยทั่ ว ไป ปั จ จุ บั น ผั ง เมื อ งจั ง หวั ด สตู ล ได้ จั ด ท าผั ง เมื อ งรวมกั บ เทศบาลต าบลก าแพง
เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ท่ดี ินแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ด้านเศรษฐกิจ
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/ รายได้ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นการค้ า ขาย
อาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้
* อาชีพค้าขาย สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบ
อาชีพ
ด้านการค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่
รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และ
ผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก และอาเภอใกล้เคียง เข้ามาจาหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลตาบล
กาแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า
* อาชีพเกษตรกรรม บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน และปลูก
ผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพื่อการดารงชีวิตมากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีน้าตลอดปีเป็น
ตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ
* อาชีพรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตาบลกาแพง อยู่ห่างจากทะเลไม่มาก
นัก
จึงมีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็น
รายได้เสริม
ให้กับครอบครัว รวมถึ งการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ใน
จังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
 การเกษตรกรรม
เทศบาลตาบลกาแพงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร ประมาณ 500 ไร่ มีประชากร ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา
ยางพารา ผลไม้ มะพร้าว ฯลฯ
 การอุตสาหกรรม
ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลก าแพง จะมี อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มภายในครั ว เรื อ น
เช่น โรงงานทาขนมจีนขนาดเล็ก จานวน 13 โรง ปั้มน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคล
ในพื้นที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้า และการบริการส่ วนใหญ่ ตั้ง อยู่ 2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,
สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง เป็นกิจการขนาดเล็ก เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก
มีตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และการประมง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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ระหว่างอาเภอละงูกับอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอท่าแพ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอควนกาหลงและกิ่งอาเภอมะนัง
และคาดว่าในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า การลงทุน จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล
(หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ท่มี ีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก และงดงาม
ไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ียังคงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่าน
ไปสู่ อุท ยานหมู่เ กาะดั งกล่า วนั้ น จะต้ อ งผ่ านพื้น ที่ข องเทศบาลต าบลก าแพง นั กท่ องเที่ยวจะต้อ งแวะจับ จ่า ย
ใช้ ส อยทั้ ง ขาไปและขากลั บ ท าให้ มี เ งิ น สะพั ด ในตลาดของเทศบาลต าบลก าแพงปี ล ะเป็ น จ านวนมาก
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี
 การปศุสตั ว์
เนื่องจากเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีพื้นที่น้อย ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย
ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ
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นสังงคม
คม
ด้ด้าานสั
 ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีจานวนทั้งสิ้น 5,038 คน ชาย 2,419 คน
หญิง 2,619 คน จานวนครัวเรือน 2,535 ครัวเรือน
ข้อมูลประชากรในพื้นที่
รายการ
ปีปจั จุบนั (2557)
ประชากรชาย (คน)
2,417
ประชากรหญิง (คน)
2,619
รวมประชากร (คน)
5,036
บ้าน (หลังคาเรือน)
2,535

ปีทแี่ ล้ว (2556)
2,417
2,630
5,047
2,430

2 ปีทแี่ ล้ว (2555)
2,412
2,637
5,049
2,359

ที่มา : ข้อมูล จากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลกาแพง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
- จานวนประชากรแยกตามชุมชน
หมูท่ ี่
ชื่อหมูบ่ า้ น
ประชากร
รวมจานวน
ประชากร
ชาย
หญิง
3,4 ไม่กาหนดชุมชน
39
32
71
3
ตลาดสดพัฒนา
196
201
397
3
ขนมจีน
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
ประชาบารุง
185
231
416
รวม
2,417
2,619
5,036
ที่มา : ข้อมูล จากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลกาแพง ของเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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- จานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)
ช่วงอายุ
น้อยกว่า 1 ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
7 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี
11 ปี
24 ปี
25 ปี
26 ปี
27 ปี
28 ปี
29 ปี
30 ปี
31 ปี
32 ปี
33 ปี
34 ปี
35 ปี
36 ปี
37 ปี
38 ปี
39 ปี

ชาย
30
42
33
37
47
46
35
27
46
33
36
30
43
32
28
30
34
29
34
40
41
56
42
32
45
41
29
37

หญิง
31
31
23
41
36
52
35
48
38
35
38
26
44
43
34
36
34
44
52
37
32
32
33
42
37
35
50
51

รวม
61
73
56
78
83
98
70
75
84
68
74
56
87
75
62
66
68
73
86
77
73
88
75
74
82
76
79
88

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

ช่วงอายุ
12 ปี
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
63 ปี
64 ปี
65 ปี
66 ปี
67 ปี
68 ปี
69 ปี
70 ปี
71 ปี
72 ปี
73 ปี
74 ปี
75 ปี
76 ปี
77 ปี
78 ปี

ชาย
37
39
36
36
30
40
46
40
36
39
36
41
20
15
23
18
11
14
8
16
13
8
19
12
11
9
9
12

หญิง
30
37
37
39
32
38
40
42
38
36
31
37
27
26
21
22
15
12
16
10
14
12
19
14
11
14
3
8

รวม
67
76
73
75
62
78
86
82
74
75
67
78
47
41
44
40
26
26
24
26
27
20
38
26
22
23
15
20
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40 ปี
41 ปี
42 ปี
43 ปี
44 ปี
45 ปี
46 ปี
47 ปี
48 ปี
49 ปี

37
35
22
42
24
34
40
22
26
33

32
38
34
48
43
33
57
42
37
30

69
73
56
90
67
67
97
64
63
63

79 ปี
80 ปี
81 ปี
82 ปี
83 ปี
84 ปี
85 ปี
86 ปี
87 ปี
88 ปี

4
7
10
1
6
5
11
6
5
6

13
6
3
5
4
7
6
5
2
4

17
13
13
6
10
12
17
11
7
10

ช่วงอายุ
50 ปี
51 ปี
52 ปี
53 ปี
54 ปี
55 ปี
56 ปี
57 ปี
58 ปี
59 ปี
60 ปี
61 ปี
62 ปี

ชาย
34
26
34
28
27
21
24
20
18
20
26
21
23

หญิง
42
47
38
32
31
29
29
21
21
25
30
26
24

รวม
76
73
72
60
58
50
53
41
39
45
56
47
47

ช่วงอายุ
89 ปี
90 ปี
91 ปี
92 ปี
93 ปี
94 ปี
95 ปี
96 ปี
97 ปี
98 ปี
99 ปี
100 ปี
มากกว่า 100 ปี

ชาย
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
1

หญิง
1
6
1
1
2
2
0
5
0
0
1
0
0

รวม
2
6
1
3
3
2
1
5
0
0
1
0
1

- จานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
สัญชาติไทย
สัญชาติจีน
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย
สัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไทย/จีน
รวมทุกสัญชาติ (คน)

ชาย

หญิง

รวม

2,413
3
4
1
2,417

2,617
2
2
0
2,619

5,030
5
6
1
5,036

- จานวนประชากรแยกตามสถานภาพผู้อาศัย
สถานภาพผูอ้ าศัย
จานวนผู้อาศัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

จานวน (คน)
3,983
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จานวนเจ้าบ้าน
จานวนหัวหน้าครอบครัว

1,022
25

 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จานวน 1 แห่ง มีโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จานวน 1 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สานักงานการศึกษา
เอกชน จานวน 1 แห่ง มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาครบ 100% และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นครบ 100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล จานวน 1 แห่ง มัสยิด
จานวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 78% นับถือศาสนาพุทธประมาณ 20% และศาสนา
อื่นๆ 2% และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
 การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลต าบลกาแพง มี ศูน ย์ บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล จานวน 1 แห่ ง
มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่ง ใน 8 ชุมชน และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)
จ านวน 7 แห่ ง มี ร้ า นขายยาแผนปั จ จุ บั น จ านวน 7 แห่ ง และประชาชนสามารถไปใช้ บ ริ ก าร
จากโรงพยาบาลละงู ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
การบริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจากทางราชการพอสมควร โดยเฉพาะในด้ า นการสงเคราะห์ ค นชรา
และผู้ ด้ อ ยโอกาส เช่ น การรั ก ษาพยาบาลฟรี ต ามหลั ก การประกั น สุ ข ภาพ การให้ ส วั ส ดิ ก ารประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย (สปส.) การประกันสังคม เป็นต้น
 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มี ส ถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอละงู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมีอาสาสมัคร
ป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) ที่ จั ด ตั้ ง โดยเทศบาลต าบลก าแพงคอยออกลาดตระเวนเฝ้ า ระวั ง ภั ย
ในเขตเทศบาล มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชพี -กู้ภัยเทศบาลตาบลกาแพง งานเทศกิจ และเครือข่ายศูนย์วิทยุนาคราช
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ด้านการเมือง การบริหาร
 โครงสร้างและอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารงานของเทศบาล
เทศบาลตาบลกาแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด)
รู ป แบบการบริ ห ารงานของเทศบาล เป็ น แบบนายกเทศมนตรี มี ลั ก ษณะองค์ ก รประกอบด้ ว ยสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน ทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร
นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกากับควบคุม ดูแล
กิ จ การบริ ห ารงานของเทศบาล และเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั กงาน และลู ก จ้ า งของเทศบาลทุ ก คน
โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม
ดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานงานพัฒนาชุมชน
1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.5 งานงบประมาณ
1.6 งานประชาสัมพันธ์
1.7 งานนิติการ
1.8 งานทะเบียนราษฎร
1.9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.10 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
11. งานธุรการ
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2. กองคลัง ประกอบด้วย
2.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
2.5 งานธุรการ
3. กองช่าง ประกอบด้วย
3.1 งานวิศวกรรม
3.2 งานสถาปัตยกรรม
3.3งานสาธารณูปโภค
3.4 งานสวนสาธารณะ
3.5 งานธุรการ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานรักษาความสะอาด
4.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4.4 งานธุรการ
5. กองการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 งานการศึกษาปฐมวัย
5.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
5.3 งานกีฬาและนันทนาการ
5.4 งานธุรการ
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลกาแพง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 มี 2 ลักษณะ ดังนี้
หน้าที่ท่ตี ้องทา ได้แก่
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่อาจจัดทา ได้แก่
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1. ให้มีนาสะอาด
้
หรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4. ให้มสี ุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธอี ื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์
อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลก าแพง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริม การท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจั ด การ การบ ารุ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ท่ีดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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25. การผังเมือง
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาทีส่ าธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
30. การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
 การคลังท้องถิน่
1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลตาบลกาแพง ในปี พ.ศ. 2556 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 37,554,332.18 บาท
2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลตาบลกาแพง ในปี พ.ศ.2556 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 36,565,329.89 บาท
 การดาเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตาบลกาแพง หรือองค์กรชุมชน
ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้มีการดาเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ
ได้ แก่ การจัด ตั้ ง สหกรณ์บ ริก ารเทศบาลตาบลกาแพง การจั ดตั้ งโรงงานน้ าดื่ ม ตะรุ เตา และได้มี การจั ดตั้ ง
สถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลกาแพง (โรงรับจานา)
 บทบาทการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตาบลกาแพง ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความสะดวกสะดวกในการให้บริการ
และการบริหารงาน จานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /
ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบารุง
มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน โดยการเลือกตั้ง
เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสานความร่วมมือกันโดยตลอด ถือเป็น การส่งเสริม ให้ประชาชน มีส่วนร่ว ม
ในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหาความต้องการต่างๆ อีกด้วย
 การอานวยการเกีย่ วกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สวัสดิการของประชาชน
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน
ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรละงู
ส าหรั บ การป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น ปั จ จุ บั น เทศบาลมี ส มาชิ ก อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จานวน 120 คน มีส ถานีดับเพลิง 1 แห่ง
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ 6 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 2,500 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 5,000 ลิตร
1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขต
เทศบาล
และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง ทุกพื้นที่ท่ไี ด้ขอความร่วมมือ
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และมีรถกู้ชพี -กู้ภัย จานวน 1 คัน
ส่วนจังหวัดสตูล

โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร

 สถิตแิ ละข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
การเลือกตั้งของเทศบาลตาบลกาแพง ครั้งหลังสุด เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตาแหน่งที่ว่าง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 ทรัพยากรน้า
เทศบาลต าบลก าแพง มี ล าน้ าล้ อ มรอบทั้ ง 4
ด้ า น และใช้ เ ป็ น แนวเขตธรรมชาติ
ของเทศบาล กั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลข้ า งเคี ย ง คื อ ทิ ศ เห นื อ มี ล าห้ ว ย พรุ ห มอเป็ น แนวเขต
ทิศ ใต้ มีล าคลองละงูเ ป็ นแนวเขต และทิ ศตะวัน ตกมี ล าคลองปากปิ งเป็ นแนวเขตจึ ง มีค วามสมบู ร ณ์ใ นเรื่ อ ง
ของน้า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์
เนื่องจากเทศบาลตาบลกาแพง ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ทาให้มีน้าเสียจากชุมชนไหลลงคลอง
ละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแก้ไขที่ถูกวิธี อาจส่งผลให้น้าในคลองละงูเน่าเสียได้ซึ่ง จะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในที่สุด
 ทรัพยากรป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ไ ด้พยายามส่งเสริม ให้ราษฎรในพื้นที่
ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่
 ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด
 สภาพสิง่ แวดล้อม
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ปัจ จุบั น การถ่ า ยน้ าเสี ยจากครั วเรือ นในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิ ง
และลาห้วยพรุหมอ โดยมีบ่อบาบัดน้าเสีย ณ ชุม ชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจา
ทุกวัน โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ท่ี 8 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อาเภอ
ละงู (ระยะที่ 1) เพื่อเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมโดยเทศบาลตาบลกาแพงเป็นแกนนาในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่ง
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอาเภอละงู อาเภอทุ่งหว้า อาเภอท่าแพ อาเภอควนกาหลง รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง
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โครงสร้างงบประมาณ และเครือ่ งมืออุปกรณ์
ในรอบปี ท่ี ผ่ า นมา (พ.ศ.2556) เทศบาลต าบลก าแพงได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาของเทศบาล
เพื่อแก้ ไ ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถดาเนิน การได้เพียงบางส่ วนเท่า นั้น เพราะเงื่อนไข
ด้านงบประมาณมีจากัด ในขณะที่ภาระหน้า ที่ตามระเบี ยบกฎหมาย และปัญ หาความต้อ งการของประชาชน
มีมากมาย จึงไม่สามารรถดาเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณาจัดทา
เฉพาะโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนก่อน โดยจาแนกตามยุทธศาสตร์การพั ฒนา ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า
ซอยท่า-ประปา (บ้านบังหมาด)
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า ซอยโรงน้าชลดา
3
4
5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเทศบาล 1
(ซอยบ้าน นายสุธรรม ปากบารา)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้า
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอละงู ในการขยายเขตประปา
รวม

เบิกจ่าย
480,700.0
0
407,800.0
0
119,850.00
47,658.54
236,958.00
1,292,966.5
4

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
เบิกจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม
22,370.00
2 โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 18,945.00
ตาบลกาแพง
3 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
25,932.00
4 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล
21,900.00
5 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
105,000.00
6 โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
571,528.00
7 โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม
15,000.00
8 โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด
20,000.00
9 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง
15,000.00
10 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง
15,000.00
11 อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน
100,000.0
แก่เด็กและเยาวชน
0
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12

อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจามัสยิด
รวม

50,000.00
980,675.0
0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
โครงการจัดประชุมกลุ่ม/ ชมรม/ คณะกรรมการต่างๆ ด้านสาธารณสุข
อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล
(ศพส.จ.สตูล)
โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยจาหน่ายอาหาร
ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
ค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
ค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู
รวม

เบิกจ่าย
13,651.00
80,000.00
19,662.00
20,000.00
19,990.00
34,990.00
100,000.0
0
10,000.00
186,039.53
254,134.00
737,321.67
1,586,000.
00
3,061,788.2
0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์
2 โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกรณีท่สี ่วนราชการ เอกชน
หรือเทศบาลตาบลกาแพงดาเนินการ
3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย
5 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายใช้ในร่ม
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389,183.00
632,948.0
0
49,744.00
71,900.00
218,100.00
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รวม

1,361,875.0
0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มภาคเครือข่ายของเทศบาลตาบลกาแพง
2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
3
4

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผยู้ ากไร้
รวม

เบิกจ่าย
864,966.0
0
383,240.0
0
72,000.00
48,068.74
1,368,274.7
4

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อาเภอละงู (ระยะที่ 1)
รวม

เบิกจ่าย
1,993,000.
00
1,993,000.
00

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน
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เบิกจ่าย
48,812.00
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2
3
4
5
6
7
8
9

ลาดับ
ที่
10

โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการจัดประชุมประจาเดือนของกลุม่ / ชมรม/ คณะกรรมการ ต่างๆ ตลอดจน
การประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้
โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

178,000.00
12,064.00
9,730.00
254,215.50
10,000.00
9,020.00
25,000.00
4,620.00

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
เบิกจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
(จานวน 23 รายการ เป็นเงิน 334,150 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 295,311.50
บาท)
10.1 จัดซื้อพัดลมชนิดติดฝาผนัง
4,885.00
10.2 จัดซื้อเก้าอี้
4,000.00
10.3 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง
8,000.00
10.4 จัดซื้อมิกเซอร์ (Mixer)
50,500.00
10.5 จัดซื้อไลน์เอาท์พุท
5,750.00
10.6 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
9,900.00
10.7 จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน
1,685.00
10.8 จัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 3 ที่นั่ง
4,400.00
10.9 จัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง
15,000.00
10.10 จัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม
29,500.00
10.11 จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
1,200.00
10.12 จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็น
44,800.00
10.13 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งมีสายสะพาย
9,041.50
10.14 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย)
9,200.00
10.15 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
42,000.00
10.16 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
4,000.00
10.17 จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า
3,000.00
10.18 จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง
2,700.00
10.19 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
9,900.00
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ลาดับ
ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10.20 จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
5,850.00
10.21 จัดซื้อตู้เก็บที่นอน (สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตาบลกาแพง)
4,500.00
10.22 จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น
3,500.00
10.23 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
22,000.00
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จานวน 6 รายการ เป็นเงิน 86,300 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นเงิน 72,500 บาท)
10.1 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า (สานักปลัด)
3,400.00
10.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา
10,400.00
10.3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)
14,000.00
10.4 จัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง
29,000.00
10.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)
14,000.00
10.6 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า (กองสาธารณสุขฯ)
1,700.00

โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
เบิกจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
17,050.00
โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.เทศบาล
19,140.00
จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
32,528.00
โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล
134,875.00
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลละงู โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ 16,000.00
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ อาเภอละงู
โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
16,101.00
โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
30,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
29,980.00
โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น
263,900.0
0
รวม
1,478,847.
00

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ลาดับ
โครงการตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทีไ่ ด้ดาเนินการ
1 โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2

โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสด
รวม
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เบิกจ่าย
200,000.0
0
49,980.00
249,980.0
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0
หมายเหตุ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โดยรวมงบลงทุน + รายจ่ายประจา เป็นเงินทัง้ สิน้ 37,875,895.22 บาท

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1.
2.
3.
4.

ศูนย์กลางการค้าขาย คมนาคม และการบริการ
ความหลากหลายทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา
ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบสุข
เครือข่ายความร่วมมือของประชาชน

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลกาแพง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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(พ.ศ.2558-2562)

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ทสี่ าคัญของชาติ
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่
3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่ง
กาหนดไว้ว่า “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 มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่ว งวัย สถาบัน ทางสังคมและชุมชนท้อ งถิ่นมีความเข้มแข็ ง สามารถปรับตัวรู้เท่ าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
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1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อ มล้าในสังคมลดลง
สัดส่วน
ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
2) จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จัง หวัดสตูล (พ.ศ.2558-2560) หน้า 17
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคม
ให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพ
และมีช่อ งทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้ า งสรรค์ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและขีด ความสามารถของชุ ม ชนในการจั ด การปั ญ หาของชุ ม ชนด้ว ยตนเอง
สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการ
บริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบ
ที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับ
ชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ
ยุติ ธรรมและเพิ่ มช่ องทางในการรั บข้ อ ร้อ งเรีย นและให้ค วามช่ ว ยเหลื อ เยีย วยาแก่ ผู้เ สีย หายและผู้ ไ ด้ รั บ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ
พร้อ มให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไ ม่ให้ต่ากว่าระดับที่เ ป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตั ว และส่ ง เสริ มการตั้ งถิ่ น ฐานของประชากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บศั กยภาพ โอกาสและ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อ สังคม เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว
ชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการ
ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
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ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรู ปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา
ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินทาประโยชน์ใน
พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืช
และสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อ มของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการ
ของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ทาการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ มบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อ ขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน
รายได้ข องเกษตรกรให้มี ค วามมั่ นคงและครอบคลุ มเกษตรกรทั้ง หมด พั ฒนาระบบประกั น ภัย พืช ผล
การเกษตรส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พั ฒนาสถาบัน เกษตรกรและวิ สาหกิ จชุมชนให้เ ป็นกลไกสนับสนุ นการพึ่งพาตนเองของ
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เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริม ให้เ กษตรกรปลู กต้น ไม้แ ละปลู ก ป่าโดยชุ มชนและเพื่ อ ชุม ชนเพิ่มขึ้ น ส่งเสริ มให้ เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่อ งค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อ เนื่อ งและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภค
ที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชน
และที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็น
ระบบ
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มี
ระบบ
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ
และปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความสาคัญกับ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้าง
ภาคบริ การให้ส ามารถสร้า งมู ลค่ าเพิ่ มกั บสาขาบริก ารที่มี ศัก ยภาพและเป็ นมิ ตรกับ สิ่ง แวดล้ อ มบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพใน
การผลิ ต
และยกระดั บ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละกระบวนการที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วย
การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์
และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทาง
ปัญญาวิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทาง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้ งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.3 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ง ขั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เท่ า เที ย ม และเป็ น ธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากลสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
แข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่ม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์
รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสาคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภ าคต่า งๆ มุ่งพั ฒนาบริก ารขนส่ งและโลจิส ติกส์ ที่มี ประสิ ทธิ ภาพและได้ม าตรฐานสากลปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอน
ในของประเทศ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความ
มั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงานกาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการนาเข้า
ที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกาหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งดาเนินการด้านความร่วมมือในการ
กาหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อ นบ้าน คุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อ เตรียมพร้อ มรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้า
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5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ที่
ไม่แสวงหากาไร เป็นการดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้าง
การผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก ส่งเสริมและอานวยความ
สะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการดาเนินความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้ส ามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุนเยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่จาเป็น เพื่อให้มี
การ
จัดตั้งสานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งรักษา
และ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่อ งมือ ในการ
วางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อ เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
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ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรม
การ
บริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้น
การวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทาย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อ มกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นที่
เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการโรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการ
ลงทุน
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อ ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้ อมระหว่ างประเทศ เป็น การศึกษารายละเอีย ดและสร้ างความเข้า ใจในพัน ธกรณีติด ตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าสาคัญ สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและ
น้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยง
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อันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการ
จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ
6.8การพัฒ นาระบบการบริห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มี
การจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อ มูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ประสิทธิภาพ

3.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
นโยบายรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวัน
อังคารที่23 สิงหาคม 2554 หลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหาร
ที่มีความยืดหยุ่นที่คานึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะรายงานต่อรัฐสภาเมื่อ มีความจาเป็นต้อ งปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ประเทศให้มากที่สุดมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่สมดุล ประการที่สองเพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรม ประการที่สามเพื่อนาประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยแบ่งการ
ดาเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของ
รัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทาในปี
แรก มีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก 16 เรื่อง ดังนี้
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอ ย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย ซึ่งได้รับผลกระทบจากความเห็นที่
แตกต่าง และความรุนแรงที่เกิดขึ้น
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1.2 กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ”
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ามันเชื้อเพลิง
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุกน้ามันเชื้อเพลิง
1.7.2 จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน
1.7.3 ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน
1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกาลังซื้อ ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค
1.8.1 พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย
1.8.2 ดาเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
1.8.3 จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได้สาหรับผู้สูงอายุ
1.8.4 ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสาหรับสิ่งจาเป็นในชีวิตประชาชนทั่วไป
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 บริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
นโยบายที่ต้องดาเนินการระยะ 4 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5 เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือ ง
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
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 42

5.2 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
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
ระหว่างประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลังพัฒนา
7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง
ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9 ประสานการดาเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อ ง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอ ย่างมี
วิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์
8.1.2 เสริม สร้า งประสิ ทธิ ภ าพของระบบการบริห ารงานแบบบูร ณาการอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
8.1.3 พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี
8.1.4 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
8.1.5 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
8.1.6 สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ
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
นามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดาเนินการต่อผู้กระทาผิด
8.2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า
8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน
8.3.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อ สารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือ ข่าย และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่
8.3.3 ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการ
สร้างดุลยภาพของข่าวสาร
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โดยมีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้อ งถิ่น โดยสนับสนุนการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการ
สาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งร่วมกันจัดบริการสาธารณะบางอย่าง ซึ่งโดยสภาพหรือเพื่อประสิทธิภาพ ควรที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันทาโดยคานึงถึงความจาเป็นและความเหมาะสมตามศักยภาพของ
ท้องถิ่นให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชนและแผนระดับต่างๆในพื้นที่เพื่อเป็นฐานสาคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปรับปรุงการจัดระบบความสัมพันธ์
ของราชการบริห ารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิ ภาค และส่ วนท้ อ งถิ่ นให้มี ค วามเหมาะสม ตลอดจนเพิ่ม ขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ที่เหมาะสม และมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับภารกิจและให้บริการที่ดีแก่
ประชาชน ตลอดจนเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการสร้ างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
บัญญัติเป็นหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3.1.3 แผนพัฒนาจังหวัดสตูล
วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision)
“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของภาคใต้ 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.ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป้ อ งกั น และการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร
เป้าประสงค์ (Goal)
1. เกษตรกรได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง มีการรวมกลุ่มเพื่อกา
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม นาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
2. สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. มีระบบตลาดการเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยใช้ระบบ Zoning
3. แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร เพื่อรองรับผลผลิตและเชื่อมโยง อุตสาหกรรมเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ (Goal)
- ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง การศึกษามีมาตรฐาน แรงงานมีฝีมือ 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. พัฒนาบุคลากรด้ านการท่อ งเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริม คุณภาพการบริหารจัดการทางการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่อ งเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยว
4. พัฒนาและส่งเสริมให้ทาการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอด
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พั ฒ นาเกษตรให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยการเน้ น องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และเน้ น การใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่
6. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้
ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร และให้สอดคล้อง
กับทิศทาง
ทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
7. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล
8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล
9. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพที่ดี
ให้มี
ความสุข
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10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท
11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น
12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้อ งถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง
พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก
เป้าหมายหลัก
1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรายได้
จากการท่องเที่ยวและการเกษตร
2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตสานึกที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง และมีความสงบสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 ปรับปรุง บารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ ยว ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตสานึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
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 จัดกิจกรรมประจาปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งปี
*
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2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
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
การขยายเส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง
3.2 ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3.3 สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบอินเตอร์เน็ต
3.4 จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้า
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดทาและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมือง
ชุมชน
3.6 บริหารจัดการน้า เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ
3.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝัง
จิตสานึกและความมีวินัยในการจราจร
*
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนยุทธศาสตร์การ
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์
ดังเดิม
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้าให้สามารถแก้ปัญหาน้าท่วม น้าแห้งได้อย่างยั่งยืน
4.3 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบาบัดน้าเสีย
4.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ของประชาชนในการเฝ้ า ระวั ง แก้ ไ ขปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด
*
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
5.1 ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
5.2 พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหาเครื่องมือ /
อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกในการออกกาลังกายให้ครบครัน
5.3 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้ ความชานาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึง
การส่งเสริมการพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น
5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจาและต่อเนื่อง
5.5 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
*
6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่ งเสริมสนั บสนุนให้มี กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และการอนุรักษ์ไ ว้ซึ่ งประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริมให้ผู้นาทางศาสนา 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 เสริ มสร้า งประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติง านของบุ คลากร และพั ฒนาบุ คลากรให้ มีคุ ณธรรม
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 วัสดุ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในการเรียน

3.1.5 การใช้ผงั เมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกาหนดแนวทางพัฒนา
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ผังเมืองรวมชุมชนตาบลกาแพง จังหวัดสตูล

ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลกาแพง และตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ท่แี สดงพร้อมข้อกาหนด
ข้อ 2 การวางและจัดทาผังเมืองรวมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดารง
รักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ 1 ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ 3 ผังเมืองรวมตามข้อกาหนดนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนกาแพงให้เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ศูนย์กลางการค้า
และบริการของอาเภอละงู จังหวัดสตูล
(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน
(4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.1.6 การพัฒนาตามนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน่
คาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลกาแพงต่อสภาเทศบาลเทศบาลตาบลกาแพง วันที่ 1
พฤศจิกายน 2556 โดย นายวิชติ แซ่ลมิ่ นายกเทศมนตรีตาบลกาแพง
นโยบายของนายกเทศมนตรี ต าบลก าแพง (ได้ ก าหนดนโยบายการบริ ห ารเทศบาลต าบลก าแพง
โดยยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
ถื อ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ในการปกครองประเทศ รวมถึ ง กรอบอ านาจหน้ า ที่ข องเทศบาลตามที่บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติเทศบาลและพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายที่จะแถลงในวันนี้ก็จะมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กระผม
ได้ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งด้วย โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพงให้เป็นเมืองน่าอยู่
ประชาชนมีความสุขและมีส่วนร่วมโดยใช้นโยบายพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไป รวมทั้งมีการ
บริหารจัดการและการบริการที่ดี เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพงไปสู่วิสัยทัศน์
“เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ทีป่ ระชาชนทุกคนมีความสุขและมีสว่ นร่วม”
จากวิสยั ทัศน์ กระผมได้กาหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
มุ่งพัฒนาให้ “ ประชาชนทุกคนอยูเ่ ย็นเป็นสุข คนมีคณ
ุ ธรรมนา รูเ้ ท่าทันโลก
ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน การให้บริการของเทศบาลมีความเป็นเลิศ มี
องค์ความรูแ้ ละมุง่ พัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ”
ในโอกาสนี้ กระผมขอนาเสนอนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลกาแพง ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลตาบลกาแพงอันทรงเกียรติแห่งนี้ และต่อพี่ น้องประชาชนชาวเทศบาลตาบลกาแพง ประกอบด้วย
4 พันธกิจ 16 ยุทธศาสตร์ และ 99 แนวทางพัฒนา ดังต่อไปนี้
พันธกิจที่ 1 มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมัง่ คัง่
แนวทางพัฒนา
1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ใน
ชุมชน และ ส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล
1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มผลิตสินค้าที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ และ พัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
1.5 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานกรมอนามัย
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สิ่งแวดล้อม
1.6 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มตี ลาดนัดชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้าขายและ
จับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา และศาสนา ให้คนมีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม
แนวทางพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม และระดับมัธยมให้ครบ
100%
2.3 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรูค้ อมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์ ICT
เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ไี ด้มาตรฐาน
2.5 ทานุบารุงศาสนาทุกศาสนา
2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมพิเศษสาหรับเด็ก
และเยาวชนในช่วงมีงานกิจกรรมทางศาสนาและช่วงปิดเทอม
2.7 จัดกิจกรรม ตลาดนัดธรรมะ เพื่อส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์และกระตุ้นการ เรียนรู้
แก่เยาวชนและประชาชน
2.8 ส่งเสริมเทคโนโยลีการเกษตรและศูนย์สาธิตการเกษตรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมีสขุ ภาพ พลานามัยทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
แนวทางพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ
3.2 ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสีย่ งด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยใช้
เครือข่ายอาสาสมัครและ อสม. ทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน อาสาสมัคร
ผู้ป่วยติดเตียง
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม่ อาชีพ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัด
สถานที่และอุปกรณ์ให้
3.4 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รจู้ ักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
3.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยปีละครั้ง
3.6 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถให้บริการได้ครบวงจร
3.7 จัดให้มีวสั ดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจาศูนย์สาธารณสุขชุมชน เพื่อบริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง
3.8 ส่งเสริมสนับสนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกาแพง ให้ประชาชน
เข้ามา
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มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3.9 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าอาหาร ดาเนินการให้ถูกสุขลักษณะด้านโภชนาการ
และส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ เช่น อาหารสุขภาพ เป็นต้น
3.10 กาจัด สัตว์พาหะนาโรคต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3.11 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ และส่งเสริม ให้เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการ ให้คนมีคณ
ุ ค่าเท่าเทียม และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
แนวทางพัฒนา
4.1 สนับสนุนบทบาทสถาบันครอบครัว สตรี เด็ก และเยาวชนในทุกด้าน
4.2 สนับสนุนบทบาท การจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
4.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด
4.4 จัดให้มีท่ที าการชุมชนทุกชุมชน และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน
4.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และการดูแลเด็ก พิเศษ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดย จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
อย่างเป็นธรรม และจัดให้ร่วม กิจกรรมตามโอกาส
4.7 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้ใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไป โดย
สนับสนุนที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
4.8 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชน
จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
4.9 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน ประชาชน โดยจัดการ แข่งขันมหกรรมกีฬา
จาบังเกมส์ และส่งเสริมสนับสนุนการส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท
4.10 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจาชุมชนให้ได้มาตรฐาน
4.11 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรืน่ สวยงาม เป็นศูนย์รวมของการออกกาลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ
4.12 เพิ่มเครื่องออกกากายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสนับสนุนเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้งโดยจัดวางในสถานที่ท่เี หมาะสม
4.13 สนับสนุนการจัดตั้งกลุม่ ชมรมกีฬาต่าง ๆ ตามความสนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ให้คนมีความสะดวกปลอดภัย
แนวทางพัฒนา
5.1 ส่งเสริมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสาคัญ ตลอดจนลดอุบัติเหตุด้านจราจร
โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟจราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้
ด้านการจราจรแก่ประชาชน
5.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการเรื่องความปลอดภัยบนถนน ร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่าย และรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100%
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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5.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และทั่วถึง
5.4 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล โดยปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามพร้อม
5.5 จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ออกลาดตระเวน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน
5.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์วิทยุภาคประชาชน ให้มีกิจกรรม และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัย
ตลอดจนจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง
5.7 เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพิ่มจานวนสมาชิก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาเมืองให้นา่ อยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดระเบียบเมือง ให้สงบเรียบร้อย
แนวทางพัฒนา
6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.กาแพง และ อบต.ละงู ดาเนินการให้มีการ
จัดระบบผังเมืองรวมชุมชนกาแพง ตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณตลาดสดโดยตี เส้นจอดรถ และรณรงค์
ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจร
6.3 ร่วมมือกับสถานีตารวจภูธรอาเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล
6.4 ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์
6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดดู ีมีระเบียบ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้ได้มาตรฐานความเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางพัฒนา
7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพืน้ ที่เขตเทศบาลตาบล
กาแพงโดยการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ท่าเทียบเรือ และไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน
7.2 ขยายเขตประปา ให้ทุกครัวเรือนมีน้าประปาใช้
7.3 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้มีองค์ความรู้และข่าวสารรอบด้าน
ทันเหตุการณ์ และปรับปรุงคุณภาพการรับฟังเสียงตามสายให้ครอบคลุมพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับภูมทิ ศั น์เมือง ให้รม่ รืน่ สวยงาม
แนวทางพัฒนา
8.1 ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่าง
สม่าเสมอ
8.2 เพิ่มความร่มรื่น เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียว ริมถนนสายหลักและถนนสายรองโดยปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
8.3 เติมสีสันเมืองให้ทันสมัย สวยงาม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น ประติมากรรม ซุ้ม
เฉลิม
พระเกียรติ การประดับไฟฟ้า ไม้ประดับ เป็นต้น
8.4 ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมือง สนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ในบริเวณบ้าน และชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรม หน้าบ้าน หน้ามอง
พันธกิจที่ 3 สร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมชุมชนให้ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
แนวทางพัฒนา
9.1 สร้างจิตสานึกแก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.2 รณรงค์การแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการณรงค์
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุมค่า
9.3 ส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพน้าในคลองละงู โดยความร่วมมือของชุมชน
9.4 ส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในการดาเนินกิจกรรม
ด้านอนุรกั ษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
9.5 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบสม่าเสมอ
9.6 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 จัดการขยะและน้าเสียชุมชน ให้เหมาะสม
แนวทางพัฒนา
10.1 จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
10.2 ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน และเพิ่ม
จานวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
10.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองให้
สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
10.4 ส่งเสริมและผลักดันชุมชนให้เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero weate)
ระดับชุมชน และชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
10.5 ส่งเสริมให้ประชาชนบาบัดน้าเสียในครัวเรือนจากแหล่งกาเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน
ก่อนปล่อยน้าทิ้ง
10.6 ส่งเสริมการผลิตและใช้นาหมั
้ กชีวภาพในการบาบัดน้าเสียครัวเรือนและชุมชน
10.7 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายน้าอย่างสม่าเสมอ
10.8 พัฒนาระบบบาบัดน้าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล้ว เช่น จุดตลาดสด และจุดชุมชนขนมจีน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยูต่ ลอดไป
แนวทางพัฒนา
11.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป โดยการจัด กิจกรรมศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล
11.2 ทานุบารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน ศาสนสถาน ตลอดจนการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้และของเล่นเด็กจากวัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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ในท้องถิ่น ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
11.3 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการ ภายใต้การมีสว่ นร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ให้พร้อมต่อการให้บริการ
แนวทางพัฒนา
12.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
12.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความพร้อมต่อการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
12.3 สร้างจิตสานึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) แก่บุคลากร
12.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคีในหมู่บุคลากร
12.5 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 13 พัฒนาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และสถานทีใ่ ห้ทนั สมัยและเพียงพอ
แนวทางพัฒนา
13.1 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีให้ทนั สมัยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
13.2 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในสานักงานให้เป็นระบบเครือข่ายตลอดจนติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชน
13.3 ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน เช่นเครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
โทรศัพท์ อินเตอร์เนต ให้พร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา
13.4 จัดหาเครื่องจักรกลที่จาเป็นเพิ่มเติม เช่น ยานพาหนะ เครื่องมือช่าง เป็นต้น
13.5 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ เครื่องปรับอากาศห้องน้า ให้เพียงพอ
13.6 เพิ่มเติม อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆในสานักงาน เช่น ตูน้ ้าดืม่ ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ยุทธศาสตร์ที่ 14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน และให้บริการประชาชน
แนวทางพัฒนา
14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
14.2 ปรับปรุงและพัฒนาการระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
14.3 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 15 พัฒนาระบบการบริหาร
แนวทางพัฒนา
15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการทางานให้รวดเร็วทันสมัย
15.2 ยึดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง
15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงาน โดยใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ กพร.
ยุทธศาสตร์ที่ 16 พัฒนาเครือข่ายการมีสว่ นร่วม
แนวทางพัฒนา
16.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาขยะ
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และสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ
16.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาภัยพิบัตโิ ดยการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
16.3 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
16.4 ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
16.5 ประสานความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการ
ร่วมพัฒนาเทศบาล
16.6 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
16.7 จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นของ ประชาชนในกิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปญ
ั หาและความต้องการของประชาชนในท้องถิน่
ปัญหา/สภาพปัญหา
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 การคมนาคมไม่สะดวก ถนนชารุด
และไม่ทั่วถึงภายในชุมชน
1.2 ระบบน้าประปาไม่ได้มาตรฐานและไม่ทั่วถึง
1.3 ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง
1.4 ปัญหาการจัดระบบผังเมืองและการใช้ท่ดี ิน
1.5 การติดตั้งกระจกโค้งเงาไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่จุดเสี่ยง
1.6 ไม่มกี ารติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน
เขตเทศบาล
1.7 ท่อระบายน้าอุดตัน-คูระบายน้าตืน้ เขิน
และควรก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในชุมชน
และควรซ่อมแซมฝาคู/ท่อระบายน้าที่ชารุด
1.8 ต้องการให้มีการก่อสร้างถนน/ทางเดิน
บริเวณเลียบลาคลอง
1.9 ห้องน้าสาธารณะไม่เพียงพอ เช่น บริเวณ
ตลาดสดเทศบาล
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ไม่มตี ลาดกลาง ซึ่งทาให้ไม่มีตลาดใน
การรองรับสินค้าเพื่อจาหน่าย เช่น การจาหน่าย
อาหารทะเล ขนมจีน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้
และได้มาตรฐาน
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้า ทางเท้าให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน และก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
3. จัดให้มสี ิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อ
ความปลอดภัยในการสัญจร
4. ขยายเขตประปา ไฟฟ้า ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้
สายในชุมชน
5. การบริหารจัดการน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
6. สนับสนุนการจัดทาและการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
ชุมชน

1. สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยการจัดตั้งกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ และส่งเสริมการออม
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุม่
อาชีพต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 59

2.2 ขาดการลงทุน / ขาดเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ / ไม่มีเงินทุน
2.3 กลุ่มอาชีพต้องการให้มีการส่งเสริม
เกี่ยวกับการพัฒนากลุม่ อาชีพในทุกด้าน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งภายในชุมชน สร้างรายได้เสริม
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล และแก้ปัญหา
การว่างงาน
2.4 ไม่มีตลาดน้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว/
ตลาดโต้รุ่งสาหรับกลุม่ ลูกค้า
2.5 ต้องการให้มีการส่งเสริมให้ความรู้ใน
การปลูกผักปลอดสารพิษ/ การปลูกพืชฤดูแล้ง
ปัญหา/สภาพปัญหา
3. ปัญหาด้านสาธารณสุข
3.1 ขาดการดูแลในการตรวจสุขภาพ
และต้องการให้มกี ารให้ความรูค้ วามเข้าใจ
ในการป้องกันโรคเอดส์/ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องการตรวจสุขภาพประจาปี
3.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รบั
การดูแลด้านสวัสดิการจากภาครัฐเท่าที่ควร เช่น
การดูแลเรื่องสุขภาพ
3.3 ยุงเยอะซึ่งจะก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก/
ปัญหาสุนัขจรจร
3.4 การจัดระบบขยะมูลฝอยยังไม่ได้
มาตรฐาน
3.5 ภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กวัยรุน่
(มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร)
3.6 ปัญหาน้าเน่าเสีย
3.7 หญิงหลังคลอดไม่ได้รับคาแนะนาในการ
ดูแลตนเองและบุตร

4. ปัญหาด้านสังคมและการศึกษา
4.1 สถาบันครอบครัวขาดความสัมพันธ์ท่ดี ี
ภายในครอบครัว /ต้องการให้มกี ารปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน ประชาชน

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดงานเทศกาลส่งเสริม
การท่องเที่ยว และพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะ
สูงขึ้น
6. จัดหาตลาดกลางเพื่อรองรับสินค้าของชุมชน/ จัดตั้ง
ตลาดน้า
7. พัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อและได้มาตรฐาน
8. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ/เกษตร
อินทรีย์
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาชุมชน (อสม.) ให้มสี มรรถนะเพิ่มขึ้น
2. ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพที่ดี
4. มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จกั วิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
โดยจัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ขา่ วสารด้าน
สุขภาพอนามัย
5. จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี
6. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ประจาศูนย์
สาธารณสุขชุมชน
7. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
8. จัดการระบบบาบัดน้าเสียในชุมชนและระบบจัดการขยะ
ให้ได้มาตรฐาน
9. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพประชาชน การป้องกัน
และการควบคุมโรค
10. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ผูส้ ูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบศึกษา
และตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาครบตาม
หลักเกณฑ์ภาคบังคับ
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และส่งเสริมให้ความรู้ทกุ ด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4.2 บุคลากรสอนเสริมอัลกุรอ่านไม่เพียงพอ
4.3 เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาค
บังคับ ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ และ
เด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษา
4.4 นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
4.5 ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์การ
เรียนรู้ภายในชุมชน

3. ส่งเสริมและทานุบารุงศาสนาทุกศาสนา
4. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5. ขยาย/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
7. ส่งเสริมให้มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายใน
ครอบครัว และสนับสนุนความสมานฉันท์ และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมพิเศษ/สอนเสริม

ปัญหา/สภาพปัญหา
5. ปัญหาด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
5.1 การใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ไม่เป็นไปตาม
กฎจราจร และควรมีการติดตั้งป้ายจราจรและ
เครื่องหมายจราจรครอบคลุมทุกพื้นที่
5.2 มีการลักขโมยภายในชุมชน / ปัญหา
วัยรุ่นมั่วสุ่ม
5.3 ปัญหายาเสพติด

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. จัดให้มกี ารรณรงค์และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะ
3. ส่งเสริมและป้องกันการรักษาความปลอดภัยในชุมชน
4. จัดเวรยามและจัดตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย
ในเขตเทศบาล
5. ก่อสร้างลูกระนาด
6. ส่งเสริมและรณรงค์ในการแก้ปัญหายาเสพติด
7. ติดตั้งกระจกโค้งเงา/ ติดตั้งเสาไฟฟ้า
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล
การจราจร

6. ปัญหาด้านกีฬา นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ
6.1 ขาดอุปกรณ์กีฬา และเครื่องออกกาลัง
กายในชุมชน/ ไม่มีสถานที่ออกกาลังกายภายใน
ชุมชน
6.2 ไม่มีท่ดี นิ ของชุมชน / ไม่มีอาคาร
อเนกประสงค์ / ที่ทาการชุมชน
6.3 ลานกีฬาหน้าสานักงานเทศบาลระบบ
ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง
6.4 ไม่มีสถานที่พักผ่อนภายในชุมชน
6.5 ขาดการส่งเสริมการออกกาลังกาย
6.6 พื้นที่สีเขียวมีน้อย
6.7 สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน

1. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจาชุมชนให้ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของ
ประชาชน
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว / ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลให้
มีความร่มรืน่ สวยงาม เป็นศูนย์รวมในการออกกาลังกาย
และการพักผ่อนหย่อนใจ / ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ลาคลอง
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณลานกีฬาให้มีความสว่าง
เพียงพอ
6. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกาลังกาย
7. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่าง
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6.8 เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการส่งเสริมด้าน 8. ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน
การแข่งขันกีฬาเท่าที่ควร
9. จัดซื้อที่ดินชุมชน/ ก่อสร้างที่ทาการชุมชน
7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7.1 ตลิ่งพัง (น้ากัดเซาะ) / ลาคลองตื้นเขิน
7.2 ขาดการอนุรกั ษ์สัตว์นา้
7.3 ไม่มกี ารบาบัดน้าเสียก่อนลงสู่ลาคลอง
7.4 ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วย/
แนวลาคลอง
7.5 น้าท่วมในฤดูนาหลาก
้
(บริเวณริมคลอง
ละงู) , ปัญหาน้าท่วม
7.6 ขาดสีสันของเมืองบริเวณถนนสายหลัก/
กิ่งไม้กดี ขวาง

1. พัฒนาแนวตลิ่งให้ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้มกี ารอนุรกั ษ์สัตว์นา้ โดยการรณรงค์ไม่
ใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้าผิดวิธี และอนุรักษ์ต้นน้าคลองละงู
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วย ลาคลอง บ่อบาบัด
น้าเสีย บริเวณถนนสายหลัก และภายในชุมชน
4. ทาแนวเขื่อนกั้นตลิ่งริมคลองละงู, ขุดลอกคลองละงู
5. บังคับใช้เทศบัญญัติเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เช่น การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เป็นต้น
6. สร้างองค์ความรู้เรื่องปัญหามลภาวะ และการบาบัดน้า
เสียโดยการทาอีเอ็ม บอล (em ball)
ปัญหา/สภาพปัญหา
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
7.7 การใช้เครื่องมือจับสัตว์ผิดประเภท
7. ส่งเสริมให้ความรูแ้ ละสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
7.8 ไม่มกี ารปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบาบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
น้าเสีย
ให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม
7.9 ปัญหามูลสัตว์ในชุมชน
7.10 การเผาขยะภายในชุมชน
8. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการแหล่งน้าเพื่อแก้ไขปัญหา
7.11 ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้
น้าท่วม
สวยงาม
9. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและบาบัดน้าเสีย
7.12 การควบคุมถมดินในการก่อสร้างบ้าน 10. รณรงค์คัดแยกขยะ, ชุมชนปลอดถังขยะ
7.13 มีการรุกล้าลาน้าสาธารณะ

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาทางกายภาพ
ในมิติพื้นที่
ผลการวิเคราะห์ผงั เมืองรวมชุมชนกาแพง จังหวัดสตูล
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต
แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการประกอบแผนที่แสดงพร้อมข้อกาหนดนี้
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินในอนาคตให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.1 ถึงหมายเลข 1.14 ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่
อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(2) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 2.1 ถึงหมายเลข 2.8 ทีก่ าหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง
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(3) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 3.1 ถึงหมายเลข 3.5 ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(4) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 4.1 ถึงหมายเลข 4.24 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(5) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 5.1 ถึงหมายเลข 5.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(6) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 6.1 ถึงหมายเลข 6.3 ที่กาหนดไว้เป็นสีอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้
เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(7) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 7.1 ถึงหมายเลข 7.12 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถานบันการศึกษา
(8) ที่ดินในบริเ วณหมายเลข 8.1 ถึงหมายเลข 8.9 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อ น ให้เป็นที่ดิ น
ประเภทสถาบันศาสนา
(9) ที่ดินในบริเวณหมายเลข 9.1 ถึงหมายเลข 9.10 ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ
ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย สถาบั น ราชการ การ
สาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่ เกินร้อย
ละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 1.8 , 1.9 , 1.10 , 1.11 , 1.12 และ 1.13 ห้ามใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจานวนตามกฎหมายว่ าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวก
ที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสาและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน ฌาปน
สถานที่มีอยู่เดิม
(6) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(7) กาจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล)
(8) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 1.8 , 1.9, 1.10 , 1.11 , 1.12 และ 1.13 ห้ามใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานจาพวกตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวก
ที่กาหนดให้ดาเนินได้ตามบัญชี และโรงงานบาบัดน้าเสียของชุมชน
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(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียม
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสาและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้างแทน ฌาปน
สถานที่มีอยู่เดิม
(6) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(7) จัดสรรทีด่ ินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(8) จัดสรรที่ดนิ เพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(9) จัดสรรที่ดนิ เพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝด
(10) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(11) กาจัดขยะมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล)
(12) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 416 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052
และทางหลวงชนทบ สต. 3003 ให้มีท่วี ่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ป ระโยชน์ท่ีดิ นริม ฝั่ง คลองสาธารณะ คลองแป๊ะ สน หรื อแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตาม
แนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองแป๊ะสน หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู
ให้มีท่วี ่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
ที่ดิ นประเภทที่ อ ยู่อ าศั ยหนาแน่น ปานกลาง ให้ใ ช้ป ระโยชน์ท่ีดิน เพื่ อการอยู่อ าศั ย สถาบัน ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อย
ละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานจ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวก
ที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงงานบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายกาหนดว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 64

(6) การอยู่อาศัยหรือประกอบการพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(7) กาจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล)
(8) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู
ให้มีท่วี ่างไม่น้อยร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
การใช้ ประโยชน์ท่ี ดิน ริม ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4052 ให้ มีท่ีว่า งตามแนวขนานริ ม เขตทาง
ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะให้มีท่ีว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร
การใช้ประโยชน์ทิ่ดินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนาน
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรม
การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่สาหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
กิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานจ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงงาน เว้ น แต่โ รงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่
กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานีบริการ
น้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ ลักษณะที่สอง
และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม
เหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(5) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายกาหนดว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
แทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
(6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์
(7) กาจัดมูลฝอย (หรือสิ่งปฏิกูล)
(8) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู
ให้มีท่วี ่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินริมฝั่งคลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของคลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทาง
น้าหรือการสาธารณูปโภค
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ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม
สถานบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข 4.21 ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่ อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่
กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ และสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(7) การอยู่อาศัยหรือประเภทพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(8) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว หรือตึกแถว
(9) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือห้องพัก
ที่ดินประเภทนี้ ในบริเวณหมายเลข 4.21 ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนดดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่
กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชี และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อจาหน่าย
(3) คลังก๊าซปิโตรเลียม สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซประเภท
ห้องบรรจุ และสถานที่เ ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุม น้ามั น
เชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(6) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว
(7) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(8) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก เว้นแต่การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด
หรือห้องพัก ที่มีความสูงอาคารไม่เกิน 9 เมตร
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการใดๆ ในระยะ 30 เมตร จากริ มฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองละงู
ให้มีท่วี ่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ท่ีดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4052 ทาง
หลวงชนบท สต.3056 ทางหลวงชนบท สต.3003 และทางหลวงชนบท สต.4020 ให้มี ท่ีว่ างตาม
แนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 10 เมตร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 66

การใช้ประโยชน์ ท่ีดินริ มฝั่ง คลองสาธารณะ คลองละงู คลองแป๊ะ สน คลองติงหงี่ และคลองต้นตอ
อ่าวละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริม ฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ
คลองละงู คลองแป๊ะสน คลองติงหงี่ และคลองต้นตอ อ่าวละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ที่ดินประเภทนี้โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐให้ใช้
ประโชน์ท่ีดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่ง เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ป ระโยชน์ท่ีดินเพื่ อ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู่อาศัย เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(3) จัดสรรที่ดนิ เพื่อการอยู่อาศัย
(4) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(6) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ท่ดี ินริมฝั่งคลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีท่ีว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของคลองละงู หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทาง
น้าหรือการสาธารณูปโภค
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบารุงป่าไม้ สัตว์
ป่ า ต้ น น้ าล าธาร และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ซึ่ง เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ป ระโยชน์ท่ีดินเพื่ อ
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น และห้าม
ใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(4) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(5) การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก
การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการใดๆ ตามวรรคสอง ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มี
พื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร
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การใช้ประโยชน์ท่ดี ินริมฝั่งคลองสาธารณะ คลองติงหงี่ หรือแหล่งน้าสาธารณะ ให้มีท่วี ่างตามแนวขนา
ริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของคลองสาธารณะ คลองติ งหงี่ หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศึกษา การศึกษา
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา
สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการของ
รัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ในบริ เ วณถนนสาย ก 1 ถนนสาย ก 2 ถนนสาย ข 1 ถนนสาย ข 2
ถนนสาย ค 1 ถนนสาย ค 2 ถนนสาย ง 1 และถนนสาย ง 2 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
ท้ายข้อกาหนดห้ามใช้ประโยชน์ท่ดี ินเพื่อกิจการอื่นนอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(2) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(3) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน 9 เมตร หรือไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่

การวิเคราะห์ศกั ยภาพของเทศบาลตาบลกาแพง
1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบลกาแพง เป็นเทศบาลตาบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล
เพราะเป็นศูนย์กลางการค้า หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรและด้านการประมง และสินค้าอื่นๆ ของ
ประชาชนจากอาเภอต่างๆ โดยรอบ คือ อาเภอละงู อาเภอท่าแพ อาเภอทุ่งหว้า และอาเภอมะนัง รวมทั้งรองรับ
นั ก ท่ องเ ที่ ย ว ทั้ ง ชา ว ไ ทย แล ะช า วต่ า งป ร ะเ ทศ ที่ จ ะ เดิ น ทา ง ไ ป ยั ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย วท า งท ะเ ล
เช่ น เกาะตะรุ เตา เกาะอาดั ง เกาหลี เ ป๊ ะ หมู่ เ กาะเภตรา หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วทางบกกั บ น้าตกวั งสายทอง
ถ้าภูผาเพชร ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งมีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่างๆ
อีกจานวนมาก
จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยในปี 2544
จังหวั ดสตูล มีผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมจั งหวัด ณ ราคาประจ าปี จ านวน 33,951 ล้า นบาท คิดเป็นร้ อยละ 1.9
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมทั้ ง ประเทศ โดยมี ข นาดเศรษฐกิ จ ใกล้ เ คี ย งกั บ จั ง หวั ด ยะ ลา จั ง หวั ด นราธิ ว าส
และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล มีแนวโน้มขยายตัว ยกเว้นปี
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2551 เนื่ อ งจากสภาพอากาศแปรปรวนท าให้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง และผลกระทบจากวิ ก ฤติ
การเงิ น โลก ซึ่ ง หดตั ว มากกว่ า ทุ ก จัง หวั ด ในกลุ่ ม ภาคใต้ ช ายแดนยกเว้น จั ง หวั ดปั ต ตานี และกลั บมาฟื้ น ตั ว
ในปี 2552 ที่ร้อยละ 4.4 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวยต่อผลผลิตภาคการเกษตร
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ของเทศบาลตาบลกาแพง เท่ากับ 247,486 บาท/ปี
รายได้บุคคลเฉลี่ย ของเทศบาลตาบลกาแพง เท่ากับ 86,275 บาท ต่ากว่าภาพรวมของระดับจังหวัดที่
เฉลี่ยต่อหัวอยู่ท่ี 114,657 บาท

 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การจัดทาแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนบ้านออกพัฒนา
ประเภทรายได้

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

รวมรายได้จากทุก
29,431,800 5,402,600 3,323,400
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
79,545
14,602
8,982
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อคน/
ปี)
รวมรายได้จากทุก
201,588
65,885
49,603
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี (บาท)

881,000 39,038,800

2,381

105,510

22,590

267,389

121,328

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนเทศบาล 6
ประเภทรายได้

รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อคน/ปี)
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี
(บาท)

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

78,075

3,270

3,177

599

85,120

249,500

40,056

25,243

17,600

264,819
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หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนขนมจีน
ประเภทรายได้

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

รวมรายได้จากทุก 48,081,400 2,734,500 2,429,500
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
72,961
4,149
3,687
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
คน/ปี)
รวมรายได้จากทุก
210,883
53,618
25,307
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี
(บาท)

612,800 53,858,200

930

81,727

18,570

234,166

98,819

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนตลาดสดพัฒนา
ประเภทรายได้

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

รวมรายได้จากทุก
27,242,400 673,000 530,800
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
100,525
2,483
1,959
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อคน/ปี)
รวมรายได้จากทุก
269,727
35,421
17,693
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี (บาท)

35,000 28,481,200

129

105,097

8,750

273,858

142,794

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนประชาบารุง
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ประเภทรายได้

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

ทา-หาเอง

รวม

รวมรายได้จากทุก
25,353,050 1,106,000 1,443,825 530,500 28,433,375
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
65,008
2,836
3,702
1,360
72,906
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อคน/
ปี)
รวมรายได้จากทุก
198,071
27,650
23,288
19,648
218,718
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

รายได้เฉลีย่
คน/ปี
(บาท)

88,236

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนเทศบาล 1
ประเภทรายได้

รวมรายได้จาก
ทุกแหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
รวมรายได้จาก
ทุกแหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อคน/ปี)
รวมรายได้จาก
ทุกแหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี
(บาท)

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

69,920

6,111

4,507

1,813

82,350

211,543

54,090

34,706

34,677

244,169

97,425

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชนนาโต๊ะพ่อ
ประเภทรายได้
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของหมู่บา้ น/

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี (บาท)

22,450,320 997,800 1,060,200 349,100 24,857,420
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ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อคน/
ปี)
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของหมู่บา้ น/
ชุมชน (เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

71,045

3,158

3,355

1,105

78,663

211,795

62,363

20,388

34,910

230,161

94,939

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน ชุมชน 8-9 สัมพันธ์
ประเภทรายได้

รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อคน/ปี)
รวมรายได้จากทุก
แหล่ง ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
(เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน/ปี)

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อืน่

ทา-หาเอง

รวม

รายได้เฉลีย่
คน/ปี
(บาท)

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

80,978

2,820

3,955

673

88,425

237,486

54,235

28,740

16,923

249,267

106,189

การสร้างอาชีพ
ตามที่รัฐบาลได้กาหนดปัญหาสาคัญของชาติ 3 ประการ คือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติ ด
และปัญหาคอรัปชั่น โดยให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกันในการ
ส่งเสริมและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะการบ า รุ ง และส่ ง เสริ ม การสร้ า งอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
เทศบาลตาบลกาแพงเป็นพื้นที่ท่ีมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานา ทาไร่ ทาสวน ประมง
และปศุสัตว์) และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 20 ซึ่งประชาชนที่เป็นเกษตรกรนั้นยังมีจุดอ่อนในการประกอบอาชีพ การ
ท าการเกษตรของประชาชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลก าแพงมี ปั จ จั ย เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งมากมาย โดยต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์และเทคนิคหลายประการ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีปัญหาและความยุ่งยากมากขึ้น เพราะการผลิตพืชพันธุ์ใน
ทุกวันนี้ มั กจะได้ยินเสมอว่าการเพาะปลูกยากมากขึ้นทุกที อีกทั้งปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาล เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผลกระทบในการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 72

แก้ ปั ญ หาที่ ผ่ า นมานั้ น อาศั ย ภาวะทางธรรมชาติ ใ ห้ ก ลั บ สู่ ภ าวะปกติ โ ดยตรง ไม่ มี อุ ป กรณ์ ใ นการแก้ ปั ญ หา
จากภาวะภัยแล้ง หรืออุทกภัยดังกล่าว ดังนั้นจะทาให้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบความสาเร็จเป็นไปได้
ยาก
เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้านการเกษตร และการประกอบอาชีพของประชาชน เทศบาลตาบล
ก าแพง จึ ง ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของประชาชน
ในพื้ น ที่ โดยการอบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการและพั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทาการเกษตรในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนขนม
พื้นเมืองชุมชนนาโต๊ะพ่อ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนนาโต๊ะพ่อ กลุ่มสัจจะชุมชนประชาบารุง กลุ่มประมงพื้นบ้าน
กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชังเทศบาลตาบลกาแพง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุม ชน และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
แนวโน้มเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง คาดว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจาก
การลดลงของปริมาณสินค้าในภาคเกษตร และค้าขายเป็นสาคัญ ในขณะที่ภาคบริการ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ความไม่แน่นอนของระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด จะเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจ และจากระดับราคาน้ามันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของการขนส่งสินค้า ทาให้ร าคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้นสาหรับการใช้จ่ายภาครัฐ
อาจชะลอตั ว ลงเนื่ อ งจากปี ท่ี ผ่ า นมามี ง บประมาณส าหรั บ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ที่ ม ากพอสมควร
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเป็นสาคัญ และจากแรงผลักดันที่สาคัญคือราคาน้ามันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นใน
ปีนี้ และนโยบายการเพิ่มค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อย ทั้งการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและการปรับ
เงินเดือนให้ผู้จบปริญญาตรีมีผลทาให้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น
ปัจจัยเสีย่ งเศรษฐกิจ
1. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ จากความแปรปรวนของภูมิอากาศ ที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะยางพารา เกษตรกรไม่สามารถกรีด
ยางได้เต็มที่ ทาให้รายได้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการค้าขายภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง เนื่องจากประชาชนมี
ความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น
2. ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ที่ทรงตัว อยู่ ในระดั บสูง ส่ งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการและนักลงทุ น
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเป็นการเพิ่มต้นทุน
การผลิ ต ทาให้ ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม มีขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ลดลง เนื่ อ งจาก
มีต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่
3. ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจจังหวัดสตูล ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อย เนื่องจากการลดลงของปริมาณ
สินค้าในภาคเกษตร และค้าขายเป็นสาคัญ ในขณะที่ภาคบริการ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความไม่
แน่นอนของระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด จะเป็นปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ และจากระดับ
ราคาน้ามันที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัย สาคัญของการขนส่งสินค้า ทาให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความ
ระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้นสาหรับการใช้จ่ายภาครัฐอาจชะลอตัวลงเนื่องจากปีท่ี
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ผ่านมามีงบประมาณสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากพอสมควร แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรั ฐบาลเป็นสาคัญ
และจากแรงผลักดันที่สาคัญคือราคาน้ามันที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้ และนโยบายการเพิ่มค่าครองชีพของผู้มี
รายได้น้อย ทั้งการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและการปรับเงินเดือนให้ผู้จบปริญญาตรีมีผลทาให้สินค้า
อุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น
จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตาบลกาแพง เปรียบเทียบกับข้อมูลที่สาคัญของ
จังหวัดสตูล คาดว่าอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้ม ขยายตัวมากขึ้น โดยโครงสร้างเศรษฐกิจยังคง
พึ่งพาภาคการเกษตรและค้าขายเป็นหลัก ดังนั้น เทศบาลตาบลกาแพงจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาโดยมุ่งเน้นการ
รักษาฐานรายได้ และส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง สภาพเศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริการมีความเป็นเลิศ มีองค์
ความรู้และมุ่งพัฒนาบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านสังคม
เทศบาลตาบลกาแพงมีประชากรทั้งสิ้น 5,038 คน แบ่งเป็นชาย 2,419 คน หญิง 2,619 คน โดย
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 78 ศาสนาพุทธร้อยละ 20 และศาสนาคริสต์และศาสนา
อื่นๆ ร้อยละ 2
 การศึกษา สถานศึกษาในระบบโรงเรียน จานวน 2 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 1 แห่ง สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จานวน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
จานวน 1 แห่ง ศูนย์ตาดีกา 1 แห่ง นอกจากนี้ยังสถานศึกษานอกระบบ สังกัดสานั กงานส่งเสริมศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ได้แก่ กศน.อาเภอ 1 แห่ง
ทั้งนี้พบว่าจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของจังหวัดเท่ากับ 9.2 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของประเทศ (9.1 ปี)
แต่ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 ของจังหวัดเท่ากับร้ อยละ 35.71 ซึ่ งตากว่าค่า เฉลี่ยของประเทศมาก (ร้อยละ
50.00)
 สาธารณสุ ข มี ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ชุ ม ชน 1 แห่ ง ศู น ย์ ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน 8 แห่ ง
ใน 8 ชุมชน สถานบริการด้านสาธารณสุขเอกชน (คลินิก) 10 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 7 แห่ง
ทั้งนี้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกาแพงสามารถเข้ ารับบริ การด้า นสาธารณสุขจากโรงพยาลละงู
ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และโรงพยาบาลสตูล ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและให้บริการอย่างทั่วถึง และพบว่าโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดสตูบมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามกาหนด (HA) เท่ากับร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก แต่การคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน/
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงของจังหวัดสตูลยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
 การประปา ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง สามารถเข้าถึงน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู เท่ากับร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือใช้น้าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้าตื้น โดยเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาแพง
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 การไฟฟ้า ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาแพง ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอละ
งู ครบทุกครัวเรือน
 การรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลตาบลกาแพงได้ดาเนินการตามมาตรการรักษาความสงบ
เรีย บร้อ ย และสร้า งความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพ ย์สิน ของประชาชนรวมถึ งการรณรงค์ในการป้อ งกัน แล ะ
ปราบปรามยาเสพติดและแหล่งอบายมุขต่างๆ ในส่วนอาชญากรรมต่างๆ มีน้อยมาก โดยการร่วมมือของฝ่าย
ตารวจ ฝ่ายปกครองและชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลตาบลกาแพง มี
การออกลาดตระเวนเฝ้าระวังภัย มีศูนย์ปฏิบัติการกู้ชพี -กู้ภัยเทศบาลตาบลกาแพง งานเทศกิจ และเครือข่ายศูนย์
วิทยุนาคราช รายละเอียดของกลุ่มความผิด และสัดส่วนการเกิดสถิติต่างๆ ดังนี้

ตารางสรุปคดีอาญา 5 กลุม่ ประจาปี 2556
ประเภทข้อหา

1. คดีอกุ ฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1.2 ปล้นทรัพย์
1.3 ชิงทรัพย์ (ทอง)
2. คดีชวี ติ ร่างกาย และเพศ
2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
2.3 ทาให้ตายโดยไม่ประมาท
2.4 พยายามฆ่า
2.5 ทาร้ายร่างกาย
2.6 ข่มขืนกระทาชาเรา
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สนิ
3.1 ลักทรัพย์ (จักรยานยนต์)

รับแจ้ง
เกิดในพืน้ ที่
(จานวน)

จับ (จานวน)
บุคคล
บุคคลภายนอก
ภายใน
ชุมชน
พืน้ ที่
(จับได้ในพืน้ ที่
ทต.กาแพง)

ผลปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

2

จับไม่ได้

(อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ)

1
(2)

1

จับได้

2

2

(2)
2

2

(3)
2
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3.2 วิ่งราวทรัพย์
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5.2 การพนัน
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ข้อมูล : จาก สถานีตารวจภูธรละงู จว,สตูล ภาค 9
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ยังมีความรุนแรง และมีการจับกุมได้
และพบว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ผู้เสพมีจานวนมากขึ้น ผู้เสพได้ผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยใน
พื้นที่ ทั้งนี้ในส่ วนของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุม ชนเป็นปัญหาเฉพาะแต่ละ
ครอบครัว มากกว่าเป็นปัญหาของชุมชน อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติ ด ยั ง คงเกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มในชุ ม ชน อาทิ ความเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว อาชี พ ประชากรในพื้ นที่
และความเป็นอยู่ในชุมชน
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลตาบลกาแพง พบว่า ยังคง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษาที่ผู้ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่า
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ด้านสาธารณสุข ที่ยังขาดการคัดกรอง ดูแลและส่งต่อผู้ป่วยโรคสาคัญ ด้านการบริการประปาที่ระบบการจ่ายน้า
ขนาดประสิทธิภาพ การส่งเสริมอาชีพและการเข้าถึงบริการสวัสดิการ และความคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนปัญหา
ด้านยาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เทศบาลตระหนักในปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างมาก จึงมุ่งเน้ นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและนอกระบบ
ส่งเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริม อาชี พ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ภาคีต่างๆ ส่งเสริม สวัส ดิการและสังคม
สงเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครื่องมือ
เครื่องใช้เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานต่างๆ

3. การวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
 พื้นที่ป่าไม้ เทศบาลตาบลกาแพงไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูก
ไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่
 ทรัพยากรน้า เทศบาลตาบลกาแพง มีลาน้าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติ
ของเทศบาลกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลข้ า งเคี ย ง คื อ ทิ ศ เหนื อ มี ล าห้ ว ยพรุ ห มอเป็ น แนวเขต ทิ ศ ใต้
มีลาคลองละงูเป็ นแนวเขต และทิศ ตะวัน ตกมีลาคลองปากปิ งเป็ นแนวเขต จึงมี ความสมบูร ณ์ในเรื่ องของน้ า
สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์
เนื่องจากเทศบาลตาบลกาแพง ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ทาให้มีน้าเสียจากชุมชนไหลลงคลอง
ละงู ในอนาคตห ากไม่ มี ก ารวางแผนแก้ ไ ขที่ ถู ก วิ ธี อาจส่ ง ผลให้ น้ าในล าคลองละงู เ น่ า เสี ย ได้
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด
 ทรัพยากรธรณี ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ไม่มกี ารขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด
 สภาพสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการถ่ายน้าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง
และลาห้วยพรุหมอ โดยมีบ่อบาบัดน้าเสีย ณ ชุมชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจา ทุกวัน
โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ท่ี 8 ตาบลละงู
อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในปัจจุบันได้ดาเนินการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อาเภอละงู (ระยะ
ที่ 1) เพื่อเป็นศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมโดยเทศบาลตาบลกาแพงเป็นแกนนาในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของอาเภอละงู อาเภอทุ่งหว้า อาเภอท่าแพ อาเภอควนกาหลง รวมทัง้ สิ้น 21 แห่ง

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พบว่า
พื้นที่ในเขตเทศบาลไม่มีพื้นที่ป่าไม้ และควรตระหนักถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ/หรือรักษาพื้นที่เขียวให้มีพื้นที่ให้
เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และเอกชนอื่นๆ และควรเสริม สร้างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เทศบาลตาบลกาแพงเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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3.2.3 ผลการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิ น สถานภาพการพั ฒ นาในปั จ จุ บั น และโอกาส
การพัฒ นาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อ น โอกาส
และอุปสรรค)
จุดแข็ง (Strengths-S)
1. ลักษณะที่ตั้งโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การคมนาคม การท่องเที่ยว
และการบริการ
2. ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเทศบาลเป็นอย่างดี
3. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาที่ดี
4. มีภาคการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
5. เทศบาลเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
6. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพงมี ความหลากหลายด้า นประเพณี วั ฒนธรรมและศาสนา
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สงบสุข
7. เป็นเทศบาลที่มีขนาดพื้นที่เล็กทาให้สามารถพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
8. เป็นเมืองที่ไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและความไม่สงบ ประชาชนมีความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นที่
ดีต่อส่วนรวม
9. เป็นแหล่งติดต่อค้าขายผลิตผลทางการประมง
จุดอ่อน (Weakness- W)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เป็นชุมชนดั้งเดิมไม่มีการจัดวางผังเมืองที่ดี
มีประชาชนแฝงอยู่จานวนมาก
ผู้ประกอบการขาดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
ไม่มสี ินค้าที่เป็นลักษณะเด่นของชุมชน (สินค้า OTOP) และไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน
ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ประชาชนขาดวินัยจราจร
ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ และขาดการพัฒนาต่อยอดด้านอาชีพ
ขาดการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า

โอกาส (Opportunity- O)
1. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ อปท.เอื้ อต่ อการพั ฒนา และท าให้ เข้ าถึ ง
ความต้องการของประชาชนได้ตรงกับความต้องการ
2. นโยบายการพั ฒ นาของรั ฐ บาลในพื้ น ที่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพื้ นที่ตามอานาจหน้า ที่
เอื้อต่อการพัฒนาในการส่งเสริ ม ความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย การพัฒนา
คุณภาพคนเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทาและยกระดับคุณภาพชีวิต
3. อาเภอละงูเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัดสตูล
4. ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาให้นักท่องเที่ยวหัน
มาเที่ยวในอาเภอละงูมากขึ้น
5. การท่องเที่ยวมีแนวโน้มนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
6. การคมนาคมเชื่ อ มโยงกั บ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง สามารถเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การท่องเที่ยวได้
7. เป็นพื้นที่ท่มี ีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามัน
8. การเปิดประชาคมอาเซียน AEC
อุปสรรค (Threat- T)
1. ภารกิจการถ่ายโอนอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สมบูรณ์ เช่น ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
2. การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ปัญหาน้าท่วม
4. กระแสโลกาภิวัฒน์มีผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรม
5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น
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วิสยั ทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)
 วิสยั ทัศน์ (Vision)
“เทศบาล สังคม เศรษฐกิจดี ในปี 2565”
 พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

(Mission)
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทด่ี ี
พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย
พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พัฒนาและปรับภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและสร้างอัตลักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ศิ
ปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม

 เป้าประสงค์ (Objective)
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ คงทางสังคม
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3.
4.
5.
6.

เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ
มีการอนุรกั ษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการสร้างอัตลักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกที่ดี มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้น
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้การมีส่วนร่วม
8. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
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ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์จงั หวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

ยุทธศาสตร์จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ดี ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม

แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาบลกาแพง
พ.ศ.2558-2562
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลกาแพง พ.ศ.2558-2562
ประเด็นยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.2 พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
1.5 ส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มีสาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
2.3
ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างดุลยภาพเพือ่ รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมชุมชน
แนวทางการพัฒนา
3.1 สร้างจิตสานึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างคุม้ ค่า
3.2 ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจัดการขยะและการจัดระบบน้าเสียชุมชน
3.3สืบสานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการ
ภายใต้การมีสว่ นร่วม
แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
4.2
พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน
4.3 พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.4
พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล
4.5
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย
4.6 ส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ดี ี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
3. ยุทธศาสตร์การสร้างดุลยภาพเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ได้กาหนดแนวทางในการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา 5 ปีของเทศบาล ด้วยกาหนดเป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ ดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ี
พันธกิจ
- มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ดี ี
เป้าประสงค์
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้
ได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสุขภาพ และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์
1. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมั่งคั่งสร้างความ 1. รายได้เพิ่มขึ้น
เข้มแข็งของชุมชน
2. จานวนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
3. มีการออมเงิน
2. พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณี ศาสนา 1. เด็กเข้าเรียนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
และสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการคัดกรอง
3. จานวนประชาชนได้รับการออกกาลังกาย
4. จานวนผู้ผลิตและจาหน่ายอาหารที่ดาเนินการ
ถูกสุขลักษณะ
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
1. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้ ้อยโอกาส
และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
เด็กพิเศษ และประชาชนทั่วไป
2. จานวนชุมชนทีจ่ ัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา
และด้านนันทนาการ
5. ส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มี
1. จานวนกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
สาธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. จานวนประชาชนที่สวมหมวกนิรภัย
อย่างทั่วถึง
3. จานวนกลุ่มภาคี
4. เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้และมีความพร้อม
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สานักปลัด
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 เมืองสงบสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น
2. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของการออมต่อครัวเรือน
ที่มีผู้อยู่อาศัย
4. ร้อยละของจานวนเด็กที่เข้าเรียน
ก่อนวัยเรียน
5. ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการ
จากกิจกรรมทั้งหมดที่สง่ เสริมด้านประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ร้อยละของประชาชนทัง้ หมดที่เข้าร่วม
กิจกรรมด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้จากกิจกรรมที่เทศบาล
จัดขึ้น
8. ร้อยละของจานวนประชาชนที่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี
9. ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงในประชาชน
อายุ 15 ปีขึ้นไป
10. ร้อยละของประชาชนที่ได้

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 2.5
3 ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 100

2559
2.5
3
100

ค่าเป้าหมาย
2560
2.5
3
100

2558
2.5
3
100

2561
2.5
3
100

2562
2.5
3
100

ร้อยละละ 100

80

85

90

95

100

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

ร้อยละ 15

15

15

15

15

15

ร้อยละ 5/ปี

5

5

5

5

5

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

ร้อยละ 5/ปี

5

5

5

5

5
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ออกกาลังกาย

ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
11. ร้อยละของผู้ผลิตและจาหน่าย
อาหารทีข่ ึ้นทะเบียนได้ดาเนินการถูก
สุขลักษณะด้านโภชนาการผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล
12. ร้อยละของผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ
ให้ได้รับการบริการและดูแลเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
13. จานวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน/ จากเดิม 2 ชุมชน
14. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านกีฬา
15. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านนันทนาการ
16. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินงานเพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
17. ร้อยละของผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ที่สวมหมวกนิรภัย
18. จานวนกลุ่มภาคเครือข่าย
ที่มี ส่วนร่วมด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
19. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนได้รบั การฝึกอบรมและมีความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

2558
100

ค่าเป้าหมาย
2559
2560
100
100

2561
100

2562
100

ร้อยละ 100

100

100

100

100

100

8 ชุมชน

4

5

6

7

8

ไม่น้อยกว่า
6 กิจกรรม/ปี
ไม่น้อยกว่า
2 กิจกรรม/ปี
ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม/ปี
ร้อยละ 100

6

6

6

6

6

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

7 กลุ่มภาค

7

7

7

7

7

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

5 กิจกรรม

5

5

5

5

5

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy)
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมั่งคั่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. พัฒนาการศึกษา และสืบสานงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
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5. ส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านอุบัติภัยและจัดให้มสี าธารณูปโภคด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเมืองให้นา่ อยู่
พันธกิจ
1. พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย และมีความร่มรืน่ สวยงาม
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
เป้าประสงค์
1. เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน
3. ปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานความเป็นเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์
1. ความก้าวหน้าของการจัดวางระบบผังเมือง
2. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่มีการตีเส้น
การจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจร
3. จานวนสถานที่บันเทิงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
1. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่จดทะเบียน
เป็นทางหลวงท้องถิ่นตัดผ่าน
2. จานวนชุมชนทีม่ ีถนนตัดผ่าน
3. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่สามารถใช้
งานได้ตลอดทั้งปี
4. ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ต่อความยาวของ
ถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบของ อปท.
5. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
6. ถนนสายหลักที่มกี ารติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ตามจุดเสี่ยง
7. ถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
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3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม

ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย
8. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่มีทาง
ระบายน้า
9. จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
1. พื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาล
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
ในการปรับภูมิทัศน์เมือง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละด้านความก้าวหน้าของการจัดวาง
ระบบผังเมือง
2. ร้อยละของถนนสายหลักและถนนสายรอง
ที่มีการตีเส้นการจราจรและติดตั้งเครื่องหมาย
จราจร
3. ร้อยละของของสถานบันเทิงที่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
4. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ
อปท. ที่จดทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น
5. ร้อยละของจานวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน
6. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทีส่ ามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

2559
85

ค่าเป้าหมาย
2560
90

2558
80

2561
95

2562
100

ร้อยละ 70

70

70

70

70

70

ร้อยละ 100

80

85

90

95

100

ร้อยละละ 100

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ขึ้นไป

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100
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7. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีต ต่อความยาวของถนนทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบของ อปท.
8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้
9. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ
10. ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อปท. ที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตลอดสาย
ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
11. ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทีม่ ีทางระบายน้า
12. ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีน้าประปาใช้
13. ร้อยละของพื้นที่สีเขียว
ภายในเขตเทศบาล

14. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าร่วมในการ
ปรับภูมิทัศน์เมือง

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100
ครบทุกจุดเสี่ยง
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ขึ้นไป

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

2558
85

2559
85

ค่าเป้าหมาย
2560
85

2561
85

2562
85

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 80
ขึ้นไป
ร้อยละ 90
ขึ้นไป
ร้อยละ 100
จาก 30%
ในพื้นที่เขต
เทศบาล
ไม่น้อยกว่า
4 กิจกรรม/ปี

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy)
1. จัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีทัศนียภาพสวยงาม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างดุลยภาพเพือ่ รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมชุมชน
พันธกิจ
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและสร้างอัตลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
2. จัดการขยะและน้าเสียชุมชนให้เหมาะสม
3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนขยะที่ลดลง, จานวนชุม ชนที่ปลอดถังขยะ และการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อป้องกัน
น้าเสียจากครัวเรือน
3. กิจกรรมที่ส่งเสริม ความเป็นอัตลักษณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. สร้างจิตสานึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างคุม้ ค่า

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์
1. กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การประหยัดพลังงาน
3. การตรวจคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
4. การเผยแพร่และรายงานสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม
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2. ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจัดการขยะ
และจัดการระบบน้าเสียชุมชน

3. สืบสานและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ปริมาณขยะที่ลดลง
2. ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ และ
กวาดขยะ
3. ชุมชนที่ปลอดถังขยะ
4. จานวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
5. ประชาชนมีความรู้ในการผลิต และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
6. จานวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน
1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษ์
2. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นละงู ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานประเมิ น
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองช่าง
- กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ไ ด้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนที่ลดลงของการประหยัด
พลังงาน
3. จานวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้า
อุปโภคบริโภค
4. จานวนครั้งในการเผยแพร่และ
รายงานสถานการณ์ด้านสิง่ แวดล้อม

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม

2559
5

ค่าเป้าหมาย
2560
5

2558
5

2561
5

2562
5

ร้อยละ 10/ปี

10

10

10

10

10

4 ครั้ง/ปี

4

4

4

4

4

2 ครั้ง/ปี

2

2

2

2

2
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5. จานวนปริมาณขยะที่ลดลงของ
ปริมาณขยะภายในชุมชน
6. ร้อยละความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น
ในด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และการกวาดขยะถนนสายหลัก
และถนนสายรอง
7. จานวนชุมชนในเขตเทศบาล
ที่ปลอดถังขยะ
8. ร้อยละของจานวนสมาชิกโครงการ
ตลาดนัดรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น

ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
9. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้
ในการผลิต และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

ลดลง 6 ตัน

8

7

6

5

4

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

ครบ 8 ชุมชน
ในปี 2562
ร้อยละ 30
ของประชากร
ทั้งหมด
ในปี 2562
ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 5

1

2

4

6

8

5

10

15

20

30

2558
5

2559
5

ค่าเป้าหมาย
2560
5

2561
5

2562
5

10. จานวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดัก
ไขมันเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น 50
ครัวเรือน/ปี

50

50

50

50

50

11. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
เป็นอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยละ 100
จาก 30%
ในพื้นที่เขต
เทศบาล
ผ่านเกณฑ์
ภายในปี
2562

100

100

100

100

100

12. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูผ่านเกณฑ์
ประเมินรางวัลอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในปี 2562

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy)
1. สร้างจิตสานึกให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมความรู้และรณรงค์ในการจัดการขยะและการจัดระบบบาบัดน้าเสียชุมชน
3. สืบสานและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการ
ภายใต้การมีสว่ นร่วม
พันธกิจ
- พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
2. มีเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ให้ทันสมัยและเพียงพอ
3. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทางาน
4. พัฒนาระบบบริหาร
5. พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม
6. รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติ
2. มีการนาเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน
4. จานวนกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม
5. กิจกรรมที่มีการส่งเสริมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เพื่อบริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์
1. จานวนขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 96

2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
สายงาน
3. ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ
2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่
และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน

3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4. พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาล
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์ภาคี
เครือข่าย
6. ส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1. ความพึงพอใจในเครื่องมือเครื่องใช้
2. จานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
3. จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร
4. การจัดเก็บภาษี
5. การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในชุมชน
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์
1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
1. จานวนภาคเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- สานักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ม
- กองการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล :
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตัวชี้วัด : ค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
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ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. จานวนขั้นตอนในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และมีการ
ฝึกอบรมโดยการสารวจข้อมูลสภาพ
ปัญหา และความต้องการของพนักงาน
แล้วนามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมและมีการสรุปรายงานการ
ฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร
2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มเี นื้อหาสอดคล้องกับตาแหน่ง
หรือการจัดฝึกอบรมเองและจัดทาเอกสาร
สรุป

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

2558
100

ร้อยละ 80/ปี

80

2559
100

ค่าเป้าหมาย
2560
100

2561
100

2562
100

80

80

80

80

2561
80

2562
80

ตัวชีว้ ดั ระดับเป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการ
ให้บริการ

ความก้าวหน้า
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80/ปี

2558
80

2559
80

ค่าเป้าหมาย
2560
80

4. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี

ร้อยละ 100/ปี

100

100

100

100

100

5. ร้อยละความพึงพอใจในเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
6. จานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
7. จานวนช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนในเรื่องการ
จัดเก็บภาษีและข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล
8. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
9. จานวนชุมชนที่ได้ใช้บริการระบบ
สัญญาณอินเตอร์ไร้สาย
10. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
ในภาพรวม

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

ไม่น้อยกว่า
2 นวัตกรรม
มากกว่า
6 ช่องทาง

2

2

2

2

2

7

7

8

8

8

ร้อยละ 10

10

10

10

10

10

ครบ 8 ชุมชน

4

6

8

8

8

ร้อยละ 80

80

80

80

80

80

ร้อยละ 90

90

90

90

90

90

ไม่น้อยกว่า
8 เครือข่าย

8

8

8

8

8

11. ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
12. จานวนภาคีเครือข่ายประชาชน
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เข้ามา
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มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
และชุมชน
13. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ความรู้ ความเข้าใจในประชาคม
อาเซียน

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

3

3

3

3

3

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (Strategy)
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เพื่อบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
3. พัฒนาระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์ภาคีเครือข่าย
6. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ. 2558-2562)
ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์จงั หวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด :

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ดี ี

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

1. คุณภาพชีวิตที่ดี

5 พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
8 การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
9 เมืองสงบสุข
11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้น

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

เพิ่มขึ้น 5%

3

3

3

3

3

3 ผลิตภัณฑ์

3. ร้อยละของการออมต่อครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัย

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

1. ร้อยละของจานวนเด็กที่เข้าเรียนก่อนวัยเรียน

80

85

90

95

100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการจากกิจกรรม
ทั้งหมดในการส่งเสริมด้านประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

80

80

80

80

80

ร้อยละ 80

3. ร้อยละของประชาชนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15

15

15

15

15

ร้อยละ 15

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

5

5

5

5

5

ร้อยละ 5/ ปี

2. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น

2. คนมีความรู้ คู่คุณธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 100

2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ได้รับความรู้จากกิจกรรมทีเ่ ทศบาลจัดขึ้น
ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ดี ี (ต่อ)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
1. คนมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ แข็งแรง

4. พัฒนาสวัสดิการสังคม
กีฬา และนันทนาการ

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละของจานวนประชาการที่ได้รบั การตรวจสุขภาพ
ประจาปี

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

90

90

90

90

90

ร้อยละ 90

3. ร้อยละของประชาชนที่ได้ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น

5

5

5

5

5

ร้อยละ 5/ ปี

4. ร้อยละของประชาชนที่ได้ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

1. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้ ่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษให้ได้รบั การบริการ
และดูแลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

2. จานวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

4

5

6

7

8

8 ชุมชน

3. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา

6

6

6

6

6

ไม่น้อยกว่า
6 กิจกรรม/ ปี

4. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านนันทนาการ

2

2

2

2

2

ไม่น้อยกว่า
2 กิจกรรม/ ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ดี ี (ต่อ)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
5. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

2558

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

5

5

5

5

5

ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม/ ปี

2. ร้อยละของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่สวมหมวกนิรภัย

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

3. จานวนกลุ่มภาคีเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7

7

7

7

7

7 กลุ่มภาคี
เครือข่าย

4. ร้อยละของผู้ปฏิบตั ิงานและประชาชน
ได้รับการฝึกอบรมและมีความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

80

80

80

80

80

ร้อยละ 80

5. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5

5

5

5

5

5 กิจกรรม
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

หน้า 103

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความมั่งคั่ง สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

2. การพัฒนาการศึกษา
และสืบสานงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
1. รายได้เพิ่มขึ้น
2. จานวนผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
3. มีการออมเงิน

1. เด็กเข้าเรียนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านประเพณี
4. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน
2. โครงการลานค้าชื่นมื่นคืนวันพุธ
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มภาคเครือข่ายของ
เทศบาลตาบลกาแพง
4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
5. โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้
6. โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
7. โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการสาหรับเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
2. โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว
3. โครงการจัดสื่อซื้อการเรียนรู้สาหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง
4. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
5. สนับสนุนกิจกรรม/การดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง
6. โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มงุ่ สู่ภาษาอาเซียน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สนับสนุนวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
8. โครงการสอนแม่ดูแลลูก
9. โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน

กองการศึกษา

10. โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติ ด้วยหลักธรรม

กองการศึกษา
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กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน่วยสนับสนุน

อบจ. สตูล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2. การพัฒนาการศึกษา
และสืบสานงานประเพณี
ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

โครงการ/กิจกรรม
11. โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา

12. โครงการตลาดนัดธรรมะ

กองการศึกษา

13. โครงการศึกษาพุทธศาสนาในวันพระ

กองการศึกษา

14. อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง

กองการศึกษา

15. อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง

กองการศึกษา

16. อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอ่านแก่เยาวชน
17. อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม
ประจามัสยิดกลางกาแพง
18. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแพง
19. จัดหาอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง
20. จัดหาอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาละงู

กองการศึกษา

21. อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

กองการศึกษา
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กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน่วยสนับสนุน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3. การส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และ
สามารถเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุข

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
1. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการ
คัดกรอง
3. จานวนประชาชนได้รับการ
ออกกาลังกาย
4. จานวนผู้ผลิตและจาหน่ายอาหาร
ที่ดาเนินการถูกสุขลักษณะ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ
ด้านสาธารณสุข
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สาธารณสุขมูลฐานประจาชุมชน
(ศสมช.) เทศบาล
3. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) เทศบาล
4. อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สงู อายุ
6. สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
7. โครงการจัดระเบียบผูป้ ระกอบการร้านอาหารและแผงลอย
ให้ได้มาตรฐาน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจาหน่ายอาหาร
9. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานชมรมผูป้ ระกอบการตลาดสด
10. โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
11. อุดหนุนโรงพยาลละงู ในโครงการพัฒนาการดูแลผู้ปว่ ยโรคไตวาย
เรื้อรัง โรงพยาบาลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
12. โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

13. โครงการให้ความรูแ้ ก่ผู้ดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนอนติดเตียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สปสช.

14. โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพิษสุนัขบ้า และฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สปสช.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สปสช.

16. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สปสช.

17. โครงการรณรงค์ในการควบคุมและป้องกันโรค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สปสช.
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หน่วยสนับสนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4. การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการอย่างทั่วถึง
และมีมีความเท่าเทียม

ขาดสารอาหารไอโอดีนในเด็กปฐมวัย
ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
1. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 1. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส เด็กพิเศษ และประชาชน
เยาวชน
ทั่วไป
2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
2. จานวนชุมชนที่จัดตั้งกองทุน
จังหวัดสตูล (ศพส.จ.สตูล)
สวัสดิการชุมชน
3. โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด
3. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ
ชมรมไท้เก็ก
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม
ชมรมแอโรบิค
6. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม
ชมรมผู้สงู อายุ
7. โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
8. โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์
9. โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน
ในกรณีที่ส่วนราชการ/เอกชนอื่น หรือเทศบาลตาบลกาแพง
เป็นผู้ดาเนินการ
10. โครงการร่วมดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู
11. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬี าให้แก่ชุมชน
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกาย
13. จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง
14. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามภายในสวนสาธารณะเทศบาลตาบล
กาแพง
15. จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายใช้ในร่ม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

หน่วยสนับสนุน

16. โครงการค่ายสภาเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4. การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคม กีฬา
นันทนาการอย่างทั่วถึง
และมีมีความเท่าเทียม (ต่อ)

5. การส่งเสริมเพิ่มความรู้
ด้านอุบัติภัยและจัดให้มี
สาธารณูปโภคด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างทั่วถึง

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง

โครงการ/กิจกรรม
17. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
18. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
19. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
20. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
21. โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้
22. โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ
23. โครงการจัดงานวันสตรีสากล
24. โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ให้แก่กลุ่มสตรี
25. โครงการบอกรักแม่ผา่ นไมค์
26. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งรอบสระน้าภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง
27. โครงการค่ายเยาวชนกาแพงสดใสพ้นภัยยาเสพติด
1. จานวนกิจกรรมเพื่อป้องกันและลด
1. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
อุบัติเหตุ
2. โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
2. จานวนประชาชนที่สวมหมวกนิรภัย 3. โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานด้านการป้องกัน
3. จานวนกลุ่มภาคี
และบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.เทศบาลตาบลกาแพง
4. เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้ 4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพโดยชุมชนเป็นฐานด้านการป้องกัน
และมีความพร้อมงานป้องกันและ
และบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการและบรรเทาสาธารณภัย
5. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
6. โครงการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 7. อุดหนุนกองร้อยตารวจตระเวนชายแดน ที่ 436 ตามโครงการ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
8. โครงการจัดจ้างผู้ปฏิบตั ิงานด้านการรักษาความปลอดภัยสถานที่
9. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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สานักปลัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

หน่วยสนับสนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

สปสช.

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองช่าง

10. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

กองช่าง

งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ. 2558-2562)
ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์จงั หวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด :

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
1. เมืองมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

2. โครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐาน

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละด้านความก้าวหน้าของการจัดวาง
ระบบผังเมือง

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

80

85

90

95

100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของถนนสายหลักและถนนสายรอง
ที่มีการตีเส้นจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจร

70

70

70

70

70

ร้อยละ 70

3. ร้อยละของสถานทีบ่ ันเทิงที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน

80

85

90

95

100

ร้อยละ 100

1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.
ที่จดทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของจานวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

3. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท.
ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี

100

100

100

100

100

ร้อยละ 95
ขึ้นไป

4. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/ คอนกรีต

100

100

100

100

100

ร้อยละ 95

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ต่อความยาวของถนนทั้งหมดในความรับผิดชอบ
ของ อปท.
ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
(ต่อ)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
2. โครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐาน (ต่อ)

3. ปรับภูมิทัศน์เมือง
ให้มีความร่มรื่น สวยงาม

ขึ้นไป

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

6. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด
เสี่ยงต่างๆ

100

100

100

100

100

ครบทุกจุดเสี่ยง
(ร้อยละ 100)

7. ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทีม่ ีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย

100

100

100

100

100

ร้อยละ 50
ขึ้นไป

8. ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.
ที่มีทางระบายน้า

85

85

85

85

85

ร้อยละ 80
ขึ้นไป

9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้

95

95

95

95

95

ร้อยละ 90
ขึ้นไป

1. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาล

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

ร้อยละ 100
จาก 30%
ในพื้นที่
เขตเทศบาล
ไม่น้อยกว่า
4 กิจกรรม/
ปี

2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วม
ในการปรับภูมิทศั น์เมือง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. จัดระเบียบเมืองให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
1. ความก้าวหน้าของการจัดวางระบบ
ผังเมือง
2. ถนนสายหลักและถนนสายรองที่
มีการตีเส้นการจราจรและติดตั้ง
เครื่องหมายจราจร
3. จานวนสถานที่บันเทิงทีผ่ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
2. โครงการจัดทาป้ายบอกสถานที่สาคัญและหน่วยงานต่างๆ
พร้อมติดตั้งภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
3. โครงการก่อสร้างวางระบบควบคุมการจราจรด้านวิศวกรรม
จราจร ถนนสายหลัก (ละงู - ท่งหว้า, ละงู - ปากบารา,
ละงู - ฉลุง)
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
5. โครงการให้ความรู้ด้านการจราจร

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

1. ถนนในความรับผิดชอบของ อปท.
ที่จดทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นตัด
ผ่าน
2. จานวนชุมชนที่มีถนนตัดผ่าน
3. ถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทีส่ ามารถใช้งานได้
ตลอดทั้งปี
4. ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต
ต่อความยาวของถนนทั้งหมดใน
ความรับผิดชอบ ของ อปท.
5. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
6. ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามจุดเสี่ยง
7. ถนนสายหลักที่อยู่ในความ

1. โครงการก่อสร้างถนนหินผุถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง

กองช่าง

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5
เชื่อมต่อสายบ้านควนใหญ่
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล 8 ซอย 2
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่านา - ประปา
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทอน ซอย 1
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 6 (ซอยเอี่ยม
อุทิศ)
7. โครงการก่อสร้างถนนหินผุซอยต้นไทร
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า สายเทศบาล 7/1
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า
สายเทศบาล 7/2
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนมจีน (บริเวณบ่อบาบัด
น้าเสียเชื่อมต่อถนนหลังตลาดสดเทศบาล)

กองช่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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กองช่าง

สานักปลัด
สานักปลัด

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

หน่วยสนับสนุน

รับผิดชอบของ อปท. ที่มีการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่ (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
8. ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทีม่ ีทางระบายน้า
9. จานวนครัวเรือนที่มีน้าประปาใช้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

11. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทศบาล 1
12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า สายเทศบาล 7/1 เชื่อมต่อ
เทศบาล 5
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า
บริเวณบ้าน นายจาลอง สลักคา)
โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังตลาดสดเทศบาล
15. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอละงู
ในการขยายเขตไฟฟ้า
16. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอาเภอละงู
ในการขยายเขตประปา
17. โครงการติดตัง้ เสา POST TOP
18. โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์สาธารณสุขชุมชน
เทศบาลตาบลกาแพง
19. โครงการก่อสร้างที่ทาการชุมชนขนมจีน
20. โครงการขุดลอกห้วยตะเคียน
21. สมทบเงินเข้าร่วมโครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อาเภอละงู (ระยะที่ 1)
22. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตาบลกาแพง
(ชั้น 2)
23. โครงการพัฒนาปรับปรุงถนนเขตเทศบาลตาบลกาแพง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง ทต.กาแพง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู
การประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู
สาธารณสุขชุมชน
เทศบาลตาบลกาแพง

อบจ.สตูล

กองช่าง
กองช่าง

24. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้วยแหมน

กองช่าง

25. โครงการพัฒนาปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสียชุมชนขนมจีน

กองช่าง

26. โครงการติดตัง้ เสาสูง HI – MAST

กองช่าง

หน้า 112

หน่วยสนับสนุน

งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมทุกพื้นที่ (ต่อ)

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง

27. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและจัดหาอุปกรณ์

กองช่าง

28. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังลาห้วยลังกา

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม
29. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพังริมคลองละงู
30. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
31. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง
ให้มีทัศนียภาพสวยงาม

1. พื้นที่สีเขียวภายในเขตเทศบาล
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเทศบาลตาบล
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชน กาแพง
เข้าร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมือง
2. โครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง ทต.กาแพง

จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
หน่วยสนับสนุน
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
อบจ.สตูล

กองช่าง

งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ. 2558-2562)
ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์จงั หวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด :

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสร้างดุลยภาพ
เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
1. จานวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

5

5

5

5

5

ไม่น้อยกว่า
5 กิจกรรม

2. จานวนที่ลดลงของการประหยัดพลังงาน

10

10

10

10

10

ร้อยละ 10/ ปี

3. จานวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค

4

4

4

4

4

4 ครั้ง/ ปี

4. จานวนครั้งในการเผยแพร่และรายงานสถานการณ์

2

2

2

2

2

2 ครั้ง/ ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสร้างดุลยภาพ
เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมชุมชน (ต่อ)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
2. จัดการขยะและน้าเสีย 1. จานวนปริมาณขยะที่ลดลงของปริมาณขยะ
ชุมชนให้เหมาะสม
ภายในชุมชน

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

8

7

6

5

4

ลดลง 6 ตัน

2. ร้อยละความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นในด้านประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ และการกวาดขยะทัง้ ถนนสายหลัก
และถนนสายรอง

70

70

70

70

70

ร้อยละ 10/ ปี

3. จานวนครั้งในการตรวจคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค

1

2

4

6

8

4. ร้อยละของจานวนสมาชิกโครงการตลาดนัด
ขยะรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้น

5

10

15

20

30

5. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ในการผลิต
และใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

5

5

5

5

5

ครบ 8 ชุมชน
ในปี 2562
ร้อยละ 30
ของประชากร
ทั้งหมด
ในปี 2562
ร้อยละ 5

6. จานวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมันเพิ่มขึ้น

50

50

50

50

50

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น 50
ครัวเรือน/ ปี

3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

3

3

3

2. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัล
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย
ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปี 2562
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. การสร้างจิตสานึกให้มี
1. กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สงิ่ แวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และ ของประชาชนในการอนุรักษ์
2. โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
2. การประหยัดพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
3. การตรวจคุณภาพน้าอุปโภคบริโภค
3. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
4. การเผยแพร่และรายงานสถานการณ์
4. โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของแกนนาชุมชนใน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิง่ แวดล้อมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดใี นชุมชน
2. การส่งเสริมให้ความรูแ้ ละ
รณรงค์ในการจัดการขยะ
จัดการระบบน้าเสียชุมชน
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. การสืบสานและอนุรักษ์

1. ปริมาณขยะที่ลดลง
2. ความพึงพอใจในด้านประสิทธิภาพ
การจัดเก็บขยะ และกวาดขยะ
3. ชุมชนที่ปลอดถังขยะ
4. จานวนสมาชิกโครงการตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล
5. ประชาชนมีความรู้ในการผลิต และใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ
6. จานวนครัวเรือนที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน

1. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ อปท.
ในการจัดเก็บขยะต้นทาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการขุดลอกท่อระบายน้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้าเสียชุมชน)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4. โครงการบริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะแบบครบวงจร
เทศบาลตาบลกาแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอัต

1. โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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กองการศึกษา

3

ผ่านเกณฑ์

หน่วยสนับสนุน

สปสช.

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม/
ปี
ภายในปี
2562

สิ่งแวดล้อม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูผ่านเกณฑ์
มาตรฐานประเมินรางวัลอุตสาหกรรมการ 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านศาสนา
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558

กองการศึกษา
กองการศึกษา

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ. 2558-2562)
ความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์จงั หวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
การพัฒนาเทศบาลให้เป็น เทศบาล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เป็นเลิศด้านบริการภายใต้
การมีส่วนร่วม

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. จานวนขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี และมีการฝึกอบรมโดยการสารวจข้อมูลสภาพ
ปัญหา และความต้องการของพนักงาน
แล้วนามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
และมีการสรุปรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

100

100

100

100

100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของบุคลากร ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับตาแหน่ง หรือการจัดฝึกอบรมเอง
และจัดทาเอกสารสรุปผล

80

80

80

80

80

ร้อยละ 80/ ปี

3. ร้อยละของความพึงพอใจในการให้บริการ

80

80

80

80

80

ไม่น้อยกว่า
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

ร้อยละ 80/ ปี
4. ร้อยละของบุคลากร ที่ได้รบั การตรวจสุขภาพ
ประจาปี

ยุทธศาสตร์ อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การพัฒนาเทศบาลให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เป็นเลิศด้านบริการภายใต้
การมีส่วนร่วม (ต่อ)

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
2. มีเครื่องมือ เครื่องใช้
สถานที่ให้ทันสมัย
และเพียงพอ

100

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละความพึงพอใจในเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย

100

100

100

ร้อยละ 100/
ปี

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

90

90

90

90

90

ร้อยละ 90

2

2

2

2

2

ไม่น้อยกว่า
2 นวัตกรรม

2. จานวนช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนในเรื่องการจัดเก็บภาษี

7

7

7

7

7

มากกว่า
6 ช่องทาง

3. ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

10

10

10

10

10

ร้อยละ 10

4. จานวนชุมชนที่ได้ใช้บริการระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย

4

6

8

8

8

ครบ 8 ชุมชน

3. นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 1. จานวนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ในการทางาน
ในการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)
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ยุทธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

2558

2559

ค่าเป้าหมาย
2560

80

80

80

80

80

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์
ตามหลักธรรมาภิบาล

90

90

90

90

90

ร้อยละ 90

5. พัฒนาเครือข่าย
การมีส่วนร่วม

1. จานวนภาคีเครือข่ายประชาขน ชุมชน
และองค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กรและชุมชน

8

8

8

8

8

ไม่น้อยกว่า
8 เครือข่าย

6. รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในประชาคมอาเซียน

3

3

3

3

3

ไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
4. พัฒนาระบบบริหาร
การพัฒนาเทศบาลให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เป็นเลิศด้านบริการภายใต้
การมีส่วนร่วม (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ.2558-2562)

ตัวชีว้ ดั ระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชีว้ ดั รวม)
1. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อเทศบาลในภาพรวม
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2561

2562

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความรู้ เพื่อบริการ
ประชาขนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
1. จานวนขั้นตอนในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม
ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสายงาน
3. ความพึงพอใจของประชาชน
ในการบริการ

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี/ โท แก่บุคลากร
2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลกาแพง

สานักปลัด

2. การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ สถานที่ และนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน

1. ความพึงพอใจในเครื่องมือ
เครื่องใช้
2. จานวนนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี
3. จานวนช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสาร
4. การจัดเก็บภาษี
5. การให้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในชุมชน

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
4. โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทศบาลตาบลกาแพง
5. โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลตาบลกาแพง
6. โครงการปรับปรุงอาคารรักษาความสะอาดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
7. โครงการต่อเติมห้องน้า-ห้องส้วมอาคาร อปพร.เทศบาล
8. โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
9. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
10. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ทุกกอง
ทุกกอง
สานักปลัด
สานักปลัด
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองคลัง

หน่วยสนับสนุน

11. โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อระบบการ
จัดเก็บภาษีและใบอนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข
12. โครงการจัดซื้อโปรแกรมใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข
13. โครงการศึกษาออกแบบอาคารพาณิชย์เทศบาลตาบลกาแพง
14. จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง แบบกระเช้าบันได 6 ล้อ ขนาด 15 เมตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3. การพัฒนาระบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยยึดหลักตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง
1. ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อเทศบาล
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3. โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล
4. โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะ
ทศบาลตาบลกาแพง

กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
สานักปลัด

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

5. โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของเทศบาลตาบลกาแพง
6. โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

สานักปลัด

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

กองคลัง

4. การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการ 1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ
แก่พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ประจาปี

1. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

สานักปลัด

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกลุ่มภาคี
เครือข่าย

1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานพิธีวันรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน

สานักปลัด

1. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
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กองคลัง

สานักปลัด

งบอุดหนุน
จากหน่วยงานอื่น
หน่วยสนับสนุน

4. โครงการจัดประชุมประจาเดือนกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ และ
ประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
5. โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
กาแพง
6. โครงการเลือกตัง้ กรรมการชุมชน
7. โครงการจัดทาแผนชุมชน
8. โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและกลุ่มภาคี
เครือข่าย (ต่อ)

6. การส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวชีว้ ดั ระดับกลยุทธ์/แนวทาง

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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โครงการ/กิจกรรม
9. อุดหนุนที่ว่าการอาเภอละงู ตามโครงการอานวยการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ระดับ
อาเภอ อาเภอละงู จังหวัดสตูล

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
กองคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด

10. โครงการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

สานักปลัด

1. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สานักปลัด
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หน่วยสนับสนุน
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บทที่ 5
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานขึ้นช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลกาแพง ตามคาสั่งเทศบาลตาบลกาแพง ที่ 379/2556 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
1. นายสากาเรีย แดงนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายเล็ก ชูสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายรมหลี หลีหมาด
สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายสมาน แดงนุ้ย
ผู้แทนประชาคม
5. ว่าที่ ร.ต.วรกฤต กาญจนเกยูร
ผู้แทนประชาคม
6. ท้องถิ่นอาเภอละงู
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปลัดอาเภอละงู (งานแผนพัฒนา)
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าส่วนเทศบาล
9. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนเทศบาล
10. นายชัยพร เอ้งฉ้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายธีรวัฒน์ เด่นบุรณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตาม และประเมินแผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
จุดมุ่งหมายสาคัญของการวิเคราะห์ผล คือ ทาให้ทราบว่ามีการแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด
และบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้เพียงใด เพื่อสามารถประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาได้ ขณะเดียวกันก็เก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนพัฒนาฉบับต่อไป มีรูปแบบ
และวิธีการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
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1. การติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนิ นงานภายใต้แ ผนพัฒ นาสามปี โดยใช้แผนดาเนินงานที่เป็นเครื่อ งมือในการติดตาม และรายงานผล
การดาเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณของทุกปี
2. การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการได้
ประยุกต์ใ ช้การวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ดังนั้น จึงได้นาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ผนวกกับหลักการทางสถิติ
เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามได้สร้างแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดจานวนตัวอย่างเพื่อ
เป็นตัวแทนของประชากร ประกอบกับการเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานของกองฝ่าย นาไปสู่การวิเคราะห์สรุปผลตาม
เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภา
เทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ภาคผนวก
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รูปแผนทีต่ ามแผนพัฒนาท้องถิน่
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