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สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 1
บทนํา
การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกําแพง เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหเทศบาล
สามารถปฏิบัติงาน และใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพืน้ ที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะการวางแผนเอาไวลวงหนาเปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใชทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุ
อุปกรณที่มีอยูอ ยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางเต็มศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกําแพง
เปนการนําแผนงาน/โครงการของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ระยะ 5 ป ของเทศบาล ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาไวแลว มากําหนดเปนแผนพัฒนาสามป เพื่อเชื่อมโยงไปสู
การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอไป
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกําแพง เปนแผนพัฒนาตอเนื่องจากแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระยะ 5 ป กลาวคือ เปนการนํายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการและ
เปาหมายของการพัฒนาที่กาํ หนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนา มาพิจารณาดําเนินการสําหรับในปที่ 1-3 แตมี
รายละเอียดเพิม่ มากขึ้น และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดงบประมาณของปนนั้ ๆ นอกจากนี้แผนงาน
โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป จะมีสภาพความพรอม 3 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ
2. มีความเรียบรอยในดานรูปแบบรายการ
3. มีรายละเอียดคาใชจายของแผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกําแพงมีลักษณะกวางๆ ดังนี้
1.เปนเอกสารที่มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ.2551-2555)
2. เปนเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาเปนรายป รวม 3 ป (พ.ศ.2551-2553) และมี
วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับและหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ชัดเจน
3. เปนเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการทีจ่ ะดําเนินการในแตละป รวม 3 ป โดยสามารถ
วางแผนไดอยางตอเนื่องและทบทวนไดทกุ ป
4. เปนเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําป
2.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนินงานและประโยชนของการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป

-22. เพื่อใหทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดนําโครงการไป
ปฏิบัติมากนอยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม
4. เพื่อใหทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต และสามารถนํามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามป วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไป
ทิศทางใด
5. เพื่อใหทราบถึงยุทธศาสตรในการพัฒนาวามียทุ ธศาสตรใดบาง เพือ่ นํามาจัดทําแนวทางการ
พัฒนาใหสอดคลองกัน
6. เพื่อใหทราบวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
7. เพื่อใหทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปอันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนในปตอๆไป และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดสงขลา-สตูล แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล แผนพัฒนาอําเภอ
นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น จึงไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ขั้นตอนการเตรียมการจัดทําแผน
(2) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
(3) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
(4) ขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค ประเด็นหลักการพัฒนา โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาตรการพัฒนา รวมถึงปญหาความตองการของ
ประชาชน
(5) ขั้นตอนการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
(6) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบและประกาศใช
4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลกําแพง ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งทีจ่ ะชวยใหเทศบาล
สามารถดําเนินการพัฒนาไดตามวัตถุประสงค ตอเนื่อง และบรรลุผลตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งดานระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ รวมถึงการบริหาร การจัดการ เพราะมี
การวางแนวทางการใชทรัพยากรไวแลวทุกดาน โดยเฉพาะในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ไดเนนในเรื่องการ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นปญหาการพัฒนา ความตอเนื่อง และการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อใหการพัฒนาครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน
ตลอดระยะเวลาสามป เพื่อใหสนองตอบตอปญหา ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง
ไดอยางแทจริง

สวนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและขอมูลพืน้ ฐานทีส่ ําคัญ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานที่สําคัญของทองถิ่น
............................................
ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมา
เทศบาลตําบลกําแพง
เปนเทศบาลตําบลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกําแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งปจจุบันเปนเทศบาล
ขนาดกลาง ตัง้ อยูในพืน้ ที่เขตหมูที่ 3 หมูท ี่ 4 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล กอนที่จะกลาวถึงความ
เปนมาของเทศบาลตําบลกําแพง จะตองขอกลาวถึงเมืองละงู ในอดีตวาเปนมาอยางไร
ความเปนมาของเมืองละงูนนั้ ยังไมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร หรือพงศาวดารบอกไวชดั เจนวา
ชุมชนละงูหรือเมืองละงูตั้งขึ้นในสมัยใด แตมีหลักฐานสําคัญ 2 อยางที่เปนรองรอยใหเชื่อไดวาละงูมีความ
เจริญมากอนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเปนเมืองมาแลว ดังนี้
1. ชื่อเมืองละงูปรากฏในตํานานเมืองนครศรีธรรมราช คือในป พ.ศ. 1950 สมัยเจาผูครองเมืองนคร
พระพนมวังนางสะเยงทอง ไดแตงตั้งเจาเมืองใหเจสาวังกินเมืองละงู ใหชอื่ ราชาจุราเจนาคาลายังเมีย
เปนผูปกครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูนั้น กอนเมืองสตูล หรือสโตย
จะเกิดถึง 350 ป (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)
2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด ชื่อ
Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทําขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อป พ.ศ. 2371 และไดปรากฏชื่อ
เมืองหรือทาเรือ Lungu ลูงู (ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ทาแพ) และ Cettool เซตตูล (สตูล)
แสดงวาละงู มีลักษณะเปนทาเรือและชุมชนใหญที่บรรดาพอคาชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินคา
คําวา “ละงู” เขาใจวาชื่อเดิมคงเปน กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู คําวา กรา เปนภาษาโบราณซึ่ง
แปลวา ปาก ดังเชน ปากบารา ปากน้ํา ปากละงู ปากปง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เปนตน
ละงู หรือที่เรียกวา “ลากู” อันหมายถึงการซื้องายขายคลอง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหวางเมือง
สตูล-ละงู ไมสะดวกเหมือนปจจุบัน (ถนนสายฉลุง-ละงู ไมมี) ทุกอยางตองเดินทางดวยเทาหรือเรือ ทาเรือ
ปากบาราเปนทาเรือที่ใหญทสี่ ุดทางแถบฝงแหลมมาลายู เพราะเคยเปนที่ทําการคาขายระหวางทาเรือมําบัง
ทาเรือสุไหงอุเป (อําเภอทุงหวาในปจจุบนั ) หรือทาเรือปนัง (เกาะหมาก) นอกจากนีก้ ็ยังมีการคาระหวาง
ประเทศเพื่อนบานอีกดวย
ตอมาเมื่อบานเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลกําแพงจึงเปนจุดศูนยกลางของการขนสง การคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคาของผูคนในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปจจุบนั ซึ่งอยูในพื้นที่ของสุขาภิบาลตําบล
กําแพง

-5ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เลม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษหนา 144 วันที่ 17 กันยายน 2498
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเปนการ
สมควรใหยกฐานะทองถิ่นบางสวนในตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้นเปนสุขาภิบาล ทําใหทองถิ่น
แหงนี้มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
โดยการเปลีย่ นฐานะเปน
“เทศบาลตําบลกําแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
1. สภาพทั่วไป
เทศบาลตําบลกําแพง
เปนเทศบาลตําบลที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกําแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ปจจุบันเปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง แตมีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล เพราะเปนศูนยกลาง
การคาขาย หรือการแลกเปลีย่ นสินคาทางดานการเกษตรกับดานการประมง และสินคาอื่น ๆ ของประชาชน
จากอําเภอตาง ๆ โดยรอบ คือ อําเภอละงู อําเภอทาแพ อําเภอทุงหวา และกิ่งอําเภอมะนัง รวมทัง้ รองรับ
นักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทย และชาวตางประเทศที่จะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน เกาะตะรุเตา
เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ หมูเ กาะเภตรา หรือแหลงทองเที่ยวทางบกกับน้ําตกวังสายทอง ถ้ําภูผาเพชร ฯลฯ
ซึ่งในแตละปจะมีนกั ทองเทีย่ วเดินทางสูแหลงทองเที่ยวเหลานี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจํานวนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ยังเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสง และการบริการดานตาง ๆ
อีกจํานวนมาก
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลกําแพง ตั้งอยูใ นหมูที่ 3 และหมูที่ 4 ตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัด
สตูล มีพื้นที่ รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จดหมูที่ 3 และหมูที่ 4 เขตองคการบริหารตําบลกําแพง อําเภอละงู
จังหวัดสตูล
ทิศใต จดคลองละงู
ทิศตะวันออก จดหมูที่ 7 ตําบลกําแพง และคลองละงู
ทิศตะวันตก จดคลองปากปง และคลองละงู
- เทศบาลตําบลกําแพง หางจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 52 กิโลเมตร
- เทศบาลตําบลกําแพง หางจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเมตร
- เทศบาลตําบลกําแพงหางจากอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร
- เทศบาลตําบลกําแพง หางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 170 กิโลเมตร
- เทศบาลตําบลกําแพง หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กิโลเมตร
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ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลกําแพง เปนที่ราบมีคลองละงู คลอง
ปากปง และลําหวยตาง ๆ เปนอาณาเขตลอมรอบทั้ง 4 ดาน ทําใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตร การประมง
การปศุสัตวตลอดป สวนใจกลางเมืองเปนยานธุรกิจการคา การพาณิชย และการบริการตางๆ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภู มิ อ ากาศ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด ต า งๆ ของภาคใต ฝ ง อั น ดามั น
โดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศรอนชื้น ฝนตกชุกในหวงระยะเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฤดูรอนจะอยูในหวง
ระยะเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 80%
มีปริมาณน้ําฝนตก เฉลี่ยทั้งป 2,379.90 มิลลิเมตร
1.4 สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกําแพง สวนใหญประกอบอาชีพการคาขาย รองลงมา
คือ การเกษตร การประมง การปศุสัตว ทํานา ทําสวน และรับจางทั่วไป โดยมีรายไดเฉลี่ยปละประมาณ
45,000 บาท/คน
1.5 สภาพทางสังคม
สภาพทางสั ง คมโดยทั่ ว ไป มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั บ ชุ ม ชนเมื อ งอื่ น ๆ คื อ มี ชุ ม ชน
หนาแนนมาก บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหวางผูนับถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธซึ่งสามารถอยูรวมกันไดโดยปกติสุข
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน (การบริการดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
2.1 การคมนาคม/ขนสง
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง สามารถเดินทางติดตอกับอําเภอตาง ๆ ภายใน
จังหวัด หรือตางจังหวัด โดยการคมนาคมทางบกเปนหลัก ไดอยางสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทั่วถึงใน
ขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอย ตาง ๆ ในเขตเทศบาลไดรับการพัฒนาเปนถนนคอนกรีตเกือบทุกสาย
แลว ทําใหประชาชนสามารถสัญจร ไป - มา ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไดทุกฤดูกาล สวนการ
คมนาคมดานอื่น ไมมี
2.2 การไฟฟา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ไดรับบริการจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
ละงู ครบทุกครัวเรือน
2.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ไดรับบริก ารน้ําสะอาดจากการประปาสว น
ภูมิภาคแลว ประมาณ 60 % ที่เหลือยังใชน้ําจากบอบาดาล หรือบอน้ําตื้น โดยเทศบาลไดจัดงบประมาณ
สนับสนุนเปนคาขยายเขตประปาใหครบทุกชุมชนในโอกาสตอไป
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- การไปรษณียโทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน 1 แหง
สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
- การโทรศัพท มีสํานักงานใหบริการโทรศัพท จํานวน 1 แหง สามารถใหบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางทั่วถึง ทั้งระบบประจําบานและระบบเคลื่อนที่ มือถือ
- การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลตําบลกําแพงมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แหง คือ
สถานี LIFE FM และสามารถรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย องคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธรภาค 9 ทาแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM
และสามารถเป ด รับ การถ า ยทอดโทรทัศ น ไ ด ทุก ช อ งอย า งชัด เจน อี ก ทั้ ง เทศบาลมี ร ะบบเสี ย งตามสาย
สามารถกระจายขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบตลอดเวลา
2.5 การจราจร
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตําบลกําแพง มีสภาพทั่วไปไมหนาแนนมากนัก เพราะมี
พื้นที่ไมกวางขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู - ทุงหวา กับ ถนนสายละงู-ฉลุง
และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับตํารวจจราจรของสถานีตํารวจภูธรอําเภอละงู โดยใกลชิด
รวมถึงการเตรียมการเรื่องงบประมาณดานการจราจร เพื่อทาสี ตีเสน แผงกั้น ปายเครื่องหมายจราจรตาง ๆ
เปนตน
2.6 การใชที่ดนิ และผังเมือง
สภาพการใชที่ดินในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ถือไดวายังไมเปนระบบความเจริญ
สวนใหญเปนไปตามธรรมชาติ ไมมีแผนหลัก หรือผังเมืองที่ชัดเจน การใชประโยชนจากที่ดินก็แบงเปน
แปลงเล็ก ๆ เพื่อปลูกสรางอาคารบานเรือนอยูอาศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป ปจจุบัน
ผังเมืองจังหวัดสตูลไดจัดทําผังเมืองรวมกับเทศบาลตําบลกําแพง เพื่อควบคุมการใชประโยชนในการใช
ที่ดินแตยังไมแลวเสร็จ
3. ดานเศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ / รายไดประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกําแพง สวนใหญประกอบอาชีพดานการคาขาย อาชีพ
เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน และรับจางทั่วไป รายละเอียดดังนี้
* อาชีพคาขาย สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบอาชีพดานการ
คาขาย เปนรานคาขนาดเล็ก ลงทุนไมสูงนัก เปนสินคาเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพอคาคนกลางจากจังหวัด
ใกลเคียง เชน หาดใหญ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบ
นอก และอําเภอใกลเคียง เขามาจําหนายหรือใชตลาดของเทศบาลตําบลกําแพงเปนจุดแลกเปลี่ยนสินคา
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ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม เชน การทํานา ทําสวน และปลูกผลไม แตเปนการปลูกเพื่อการดํารงชีวิต
มากกวาเพื่อเปนธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปงซึ่งมีน้ําตลอดปเปนตัวหลอเลี้ยงพืชผลตางๆ
* อาชีพรับจาง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตําบลกําแพง อยูหางจากทะเลไมมากนัก จึงมี
ประชาชนสวนหนึ่งประกอบอาชีพรับจางเปนชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเปนรายไดเสริมใหกับ
ครอบครัว รวมถึงการรับจาง งานกอสรางตาง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกลเคียง
3.2 การเกษตรกรรม
เทศบาลตําบลกําแพงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร ประมาณ 500 ไร มีประชากร ประมาณรอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา
ยางพารา ผลไม มะพราว ฯลฯ
3.3 การอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกําแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาดยอมภายในครัวเรือน เชน
โรงงานทําขนมจีนขนาดเล็ก จํานวน 13 โรง ปมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3 แหง ผูใชแรงงานเปนบุคคลใน
พื้นที่ เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.4 การพาณิชยกรรม / การบริการ
การคาและการบริการสวนใหญตั้งอยู 2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,สายละงู-ทุงหวา
และสายละงู - ฉลุง เปนกิจการขนาดเล็ก เปนรานคาเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแตไมมากนัก มีตลาดนัดของ
เทศบาล (ทุกเสาร) ซึ่งเปนศูนยรวมของการแลกเปลี่ยนสินคาทางการเกษตร และการประมงระหวางอําเภอ
ละงูกับอําเภอใกลเคียง เชน อําเภอทาแพ อําเภอทุงหวา อําเภอควนกาหลงและกิ่งอําเภอมะนัง และคาดวา
ในโอกาสต อไปธุ ร กิ จ การค า การลงทุ น จะมี แ นวโน ม เพิ่ มสู งขึ้ น เพราะธุ รกิ จ การท องเที่ ย วทางทะเล
(หมูเกาะตะรุเตา หมูเกาะเภตรา) มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3.5 การทองเที่ยว
จังหวัดสตูลถือวาเปนจังหวัดหนึ่งของภาคใตที่มีสถานที่ทองเที่ยวจํานวนมาก และ
งดงามไมแพจังหวัดอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานที่ทองเที่ยวทางทะเล เชน อุทยานแหงชาติตะรุเตา อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะเภตรา ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยังคงสภาพตามธรรมชาติไวอยางสมบูรณ โดย
เสนทางผานไปสูอุทยานหมูเกาะดังกลาวนั้น จะตองผานพื้นที่ของเทศบาลตําบลกําแพง นักทองเที่ยวจะตอง
แวะจับจายใชสอยทั้งขาไปและขากลับ ทําใหมีเงินสะพัดในตลาดของเทศบาลตําบลกําแพงปละเปนจํานวน
มาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป
3.6 การปศุสัตว
เนื่องจากเขตเทศบาลตําบลกําแพง มีพื้นที่นอย ดังนั้น การเลี้ยงสัตวตาง ๆ จึงมีนอย
สวนใหญเลี้ยงไวเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเทานั้น เชน ไก เปด วัว แพะ ฯลฯ
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4.1 ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตําบลกําแพง มีจํานวนทั้งสิ้น 5,247 คน ชาย 2,531 คน
หญิง 2,716 คน จํานวนครัวเรือน 2,094 ครัวเรือน
4.2 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ในเขตเทศบาลตํา บลกําแพง มี ศูน ยพั ฒ นาเด็ก เล็ก ของเทศบาล จํา นวน 1
ศูน ย
มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จํานวน 1 โรง และโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน 1 โรง มีนักเรียนเขาเรียนในระดับประถมศึกษาครบ 100% และเรียนตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนครบ 100% ปจจุบันยังไมมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล
จํานวน 1 แหง มัสยิด จํานวน 2 แหง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% นับถือศาสนาพุทธ
ประมาณ 20% และสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
4.3 การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง มีศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 1 แหง มีศูนย
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แหงใน 8 ชุมชน และมีสถานบริการดานสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)
จํานวน 9 แหง มีรานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 6 แหง และประชาชนสามารถไปใชบริการจาก
โรงพยาบาลละงู ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร ไดอยางสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
4.4 การสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลกําแพง ไมมีสถานสงเคราะห แตประชาชนสวนใหญไดรับ
การบริการดานสวัสดิการสังคมจากทางราชการพอสมควร โดยเฉพาะในดานการสงเคราะหคนชรา และ
ผูดอยโอกาส เชน การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ การใหสวัสดิการประชาชนผูมีรายได
นอย (สปส.) การประกันสังคม เปนตน
4.5 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง มีสถานีตํารวจภูธรอําเภอละงู รับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ในสวนอาชญากรรมตาง ๆ มีนอยมาก
5. ดานการเมือง - การบริหาร
5.1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาล
เทศบาลตําบลกําแพง เปนเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด)
รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เปนแบบนายกเทศมนตรี มีลักษณะองคกรประกอบดวยสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมีสิทธิ
ออกเสี ย งเลื อ กตั้ ง ในเขตเทศบาล มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง 4 ป ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ประกอบด ว ย
นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ทําหนาที่ฝายบริหาร

-10นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
โดยนายกเทศมนตรีเปนผูรับผิดชอบกํากับ
ควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาลและเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางของเทศบาลทุกคน
โดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน ลูกจางของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแลราชการประจําของเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบงสวนราชการภายใน
ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจาหนาที่
1.3 งานทะเบียนราษฎร
1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
2. กองคลัง ประกอบดวย
1.5 งานการเงินและบัญชี
1.6 งานผลประโยชน
1.7 งานพัสดุและทรัพยสิน
3. กองชาง ประกอบดวย
1.8 งานวิศวกรรม
1.9 งานสาธารณูปโภค
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดลอม
4.2 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
5. กองการศึกษา ประกอบดวย
5.1 งานธุรการ
5.2 งานบริหารการศึกษา
5.3 งานสงเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลกําแพง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มี 2 ลักษณะ ดังนี้
หนาที่ที่ตองทํา ไดแก
1.รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา

-113.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
4.ปองกันและระงับโรคติดตอ
5.ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
6.ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
7.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพกิ าร
8.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
9.หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
หนาที่อาจจัดทํา ไดแก
1.ใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา
2.ใหมีโรงฆาสัตว
3.ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
4.ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
5.บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
6.ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
7.ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
8.ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
9.เทศพาณิชย
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลกําแพง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมแี ละบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
3. การจัดใหมแี ละควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝกและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8.การสงเสริม การทองเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11.การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมปิ ญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น

-1212. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่ วกับที่อยูอาศัย
13.การจัดใหมแี ละบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14.การสงเสริมกีฬา
15.การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
18.การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าํ เสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22.การจัดใหมแี ละควบคุมการฆาสัตว
23.การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24.การจัดการ การบํารุง และการใชประโยชนจากปาไมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
25.การผังเมือง
26.การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริม และสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31.กิจการอื่นใดที่เปนประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
5.2 การคลังทองถิ่น
1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลตําบลกําแพง ในป พ.ศ. 2550 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 41,487,811.44 บาท
2. การบริหารรายจาย รายจายของเทศบาลตําบลกําแพง ในป พ.ศ. 2550 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 39,775,865.63 บาท

-135.3 การดําเนินกิจการพาณิชยของเทศบาลตําบลกําแพง หรือองคกรชุมชน
ปจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ไดมีการดําเนินกิจการพาณิชย 2 โครงการ
ไดแก การจัดตั้งสหกรณบริการเทศบาลตําบลกําแพง การจัดตั้งโรงงานน้ําดื่มตะรุเตา และไดมีการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลของเทศบาลตําบลกําแพง (โรงรับจํานํา)
5.4 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตําบลกําแพง ไดจัดตั้งชุมชนยอยขึ้นเพื่อความสะดวกสะดวกในการใหบริการ
และการบริหารงาน จํานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบานออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /
ชุมชน 8-9 สัมพันธ / ชุมชนนาโตะพอ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบํารุง
มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเปนตัวแทนประชาชนในชุมชน
โดยการ
เลือกตั้ง เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสานความรวมมือกันโดยตลอด ถือเปนการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปญหาความตองการตาง ๆ อีกดวย
5.5 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน สวัสดิการของประชาชน
การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภอละงู
สําหรับการปองกันภัยฝายพลเรือน ปจจุบันเทศบาลมีสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 120 คน มีสถานีดับเพลิง 1 แหง อัตรากําลัง
เจาหนาที่ 6 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน รถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และ
รถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน สถิติเพลิงไหมสวนใหญจะเกิดนอกเขตเทศบาล
และไดออกไปใหความชวยเหลือทุกครั้ง
5.6 สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 มี
กลุมการเมืองลงสมัคร จํานวน 1 กลุม 13 คน (นายกเทศมนตรี 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน) ผูสมัคร
อิสระ จํานวน 9 คน รวม 22 คน จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,198 คน มาใชสิทธิเลือกตั้งรอยละ 69.01
จํานวนบัตรเสียรอยละ7.48 ปญหาอุปสรรคมีเพียงเล็กนอย เพราะเปนการเลือกตั้งตามระเบียบ กฎหมายใหม
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ทรัพยากรน้ํา
เทศบาลตําบลกําแพง มีลําน้ําลอมรอบทั้ง 4 ดาน และใชเปนแนวเขตธรรมชาติ
ของเทศบาลกับองคการบริหารสวนตําบลขางเคียง คือ ทิศเหนือมีลําหวยพรุหมอเปนแนวเขต ทิศใตมี
ลําคลองละงูเปนแนวเขต และทิศตะวันตกมีลําคลองปากปงเปนแนวเขต จึงมีความสมบูรณในเรื่องของน้ํา
สามารถใชประโยชนไดทั้งดานการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว

-14เนื่องจากเทศบาลตําบลกําแพง ยังไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย ทําใหมีน้ําเสียจากชุมชนไหลลง
คลองละงู ในอนาคตหากไมมีการวางแผนแกไขที่ถูกวิธี อาจสงผลใหน้ําในลําคลองละงูเนาเสียได ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอประชาชนในที่สุด
6.2 ทรัพยากรปาไม
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพงไมมีพื้นที่ปาไม แตไดพยายามสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่
ปลูกไมผลและพืชเศรษฐกิจ เชน ยางพารา เทาที่มีพื้นที่เหลืออยู
6.3 ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง ไมมีการขุดพบแรธาตุแตอยางใด
6.4 สภาพสิง่ แวดลอม
ปจจุบันการถายน้ําเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปง และ
ลําหวยพรุหมอ โดยไมมีการบําบัดน้ําเสียแตอยางใด สวนขยะมูลฝอยไดรับการจัดเก็บ ขน เปนประจําทุกวัน
โดยมีบอขยะเปนระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร เปนของเทศบาลเอง

....................................................................

สวนที่ 3
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สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ผลการพัฒนาเทศบาลในปทผี่ านมา
ในรอบปที่ผานมา (พ.ศ.2549) เทศบาลตําบลกําแพงไดจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลขึ้น เพื่อแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่งสามารถดําเนินการไดเพียงบางสวนเทานัน้ เพราะเงือ่ นไขดาน
งบประมาณมีจํากัด ในขณะทีภ่ าระหนาที่ตามระเบียบกฎหมาย และปญหาความตองการของประชาชน
มีมากมาย จึงไมสามารถดําเนินการพัฒนาเทศบาลไดตามแผนพัฒนาที่วางไวทุกโครงการ แตไดพิจารณา
จัดทําเฉพาะโครงการที่จําเปนเรงดวนกอน โดยจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โครงการที่ดําเนินการ
ขยายเขตประปาชุมชนประชาบํารุง ความยาว 797 เมตร
ขยายเขตประปาชุมชนขนมจีน ความยาว 355 เมตร
ขยายเขตประปาถนนซอยโรงไฟฟาเกา ความยาว 274 เมตร
ขยายเขตไฟฟาถนนเทศบาล 9/3
ขยายเขตไฟฟาถนนซอยนาโตะพอ
ขยายเขตไฟฟาถนนกุโบรบานออกพัฒนา
ขยายเขตไฟฟาถนนซอยโชคไพศาล
ขยายเขตไฟฟาถนนซอยเทศบาล 1
กอสรางถนนหินผุและรางระบายน้าํ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล
9/1 ซอย 1
กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมไมไผ ถนนสายเทศบาล 9/3
ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. สายเทศบาล 1 (บริเวณหัวสะพานปากปง)
ปรับปรุงกอสรางสวมและอาคารสําหรับแปลงฟน และปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนศูนยพฒ
ั นาเด็กเทศบาล
ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายเทศบาล 3
ปรับปรุงซอมแซมน้ําพุ (บริเวณสีแ่ ยกธนาคารกรุงเทพ)
รวม

จํานวนเงิน
278,000
124,000
95,000
38,197
85,619
79,833
43,311
3,916
531,998
125,983.72
120,500
371,800
157,000
107,000
2,162,157.72

-172. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่
โครงการที่ดําเนินการ
1 ปรับปรุงพื้นผิวพื้นตลาดสดเทศบาลหลังใหม
2 โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก
3 โครงการจัดตัง้ กลุมและพัฒนาอาชีพประชาชน
4 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตําบลกําแพง
(หลังเกา) พรอมทั้งปรับปรุงไฟฟาแสงสวาง

จํานวนเงิน
175,988
65,000
50,000
1,302,001
รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญทองถิ่น
โครงการที่ดําเนินการ
โครงการสงเสริมการอานคัมภีรอัลกุรอาน
โครงการเสริมเพิ่มความรูมุงสูมหาวิทยาลัย
โครงการศูนยสงเสริมภาษาตางประเทศในเขตเทศบาล
โครงการรณรงคเทศบาลเขตปลอดผูไมรูหนังสือ
โครงการหองสมุดคนเดินทาง
โครงการสงเสริมกิจกรรมตามความสนใจของเยาวชนในเขตเทศบาล
โครงการพิธีการทางศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน งานวัน
ลอยกระทง งานสมโภชหลวงปูคง งานวันเขาพรรษา งานละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน งานเมาลิด งานวันเด็กแหงชาติ ฯลฯ
โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพรอมของนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลกําแพง
โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑพื้นบานละงู
โครงการจัดการแขงขันวาวประเพณี
โครงการพัฒนาฟนฟูคณ
ุ ภาพชีวิต
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลละงูตามโครงการจัดซื้ออุปกรณวงดุริยางค
อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา
อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพงตามโครงการสงเสริมผูยากไรใหมีโอกาสไป
ประกอบพิธีฮจั ย
อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพงตามโครงการสอนเสริมการอานคัมภีร
อัลกุรอานแกเยาวชน
รวม

1,592,989

จํานวนเงิน
8,488
41,900
20,800
18,000
30,496
87,740
325,977.80

16,688
100,000
10,000
30,000
300,000
5,000
200,000
100,000
1,295,089.80

-18ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
โครงการที่ดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําเอดสระดับชุมชน
โครงการตลาดสดนาซื้อ
โครงการประกวดสุขภาพเด็กสมบูรณ
โครงการเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด
โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ
โครงการอบรมใหความรูเพือ่ สุขภาพที่ดีชวี ีมีสุข
แกกลุมออกกําลังกายแอโรบิก ไทเก็ก และประชาชนทัว่ ไป
โครงการสายใยสองวัย
โครงการทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมชมรมไทเก็ก
โครงการทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมชมรมแอโรบิก
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ
โครงการอบรมและกิจกรรมสัมพันธกลุมผูประสานพลังแผนดิน
โครงการฝกอบรมการแพทยทางเลือก (นวดแผนไทย)
โครงการจัดตัง้ ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
โครงการจัดประชุม ชมรม คณะกรรมการตางๆ ดานสาธารณสุข

จํานวนเงิน
30,000
20,500
11,332
19,700
14,400
23,000

รวม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผอนหยอนใจ
ที่
โครงการที่ดําเนินการ
1 ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
2 โครงการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส ครั้งที่ 5
3 โครงการสงทีมกีฬาประเภทตางๆ ไปรวมการแขงขัน กรณีที่สวนราชการ
หรือเอกชนอืน่ เปนผูดําเนินการ
4 โครงการฝกทักษะการกีฬาพืน้ ฐาน เพื่อมุงไปสูความเปนเลิศของเยาวชน
5 โครงการจัดการแขงขันกีฬากําแพงลีก
6 โครงการประกวดการเตนแอโรบิก
7 โครงการจัดคายเยาวชนภาคฤดูรอน
8 อุดหนุนเทศบาลตําบลควนโดนตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
เทศบาลสัมพันธจังหวัดสตูล
รวม

15,000
40,000
40,000
19,345
69,362
37,030
12,160
15,000
366,829

จํานวนเงิน
49,767.40
249,738.60
69,052
38,535
99,988
28,964
120,000
10,000
666,045

-196. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการที่ดําเนินการ
1 โครงการสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
รวม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
โครงการที่ดําเนินการ
1 โครงการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําและบอพักขยะตลาดสดเทศบาล
ตําบลกําแพง
2 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการเกษตรเทศบาล
โดยการสงเสริมราษฎรปลูกตนไมภายในชุมชน
3 ฉีดลางถนนและขุดลอกคูระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ
4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ)
รวม
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
ที่
โครงการที่ดําเนินการ
1 โครงการติดตั้งชุดปายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร
2 ปรับภูมิทัศนพื้นที่รอบอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง
3 เทศบาลพบประชาชน
4 สงเสริมกิจกรรมและนันทนการพนักงาน ลูกจาง และคัดเลือกลูกจางดีเดน
5 จัดกิจกรรมเปดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาล
6 ฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจางเทศบาล
7 พัฒนาการใหบริการและประชาสัมพันธผลงานของเทศบาล
8 จัดประชุมประจําเดือนของกลุม ชมรม คณะกรรมการตางๆ ตลอดจนการ
ประชุมพนักงานเทศบาลเพือ่ สงเสริมการมีสวนรวม
9 สงเสริมการจัดทําแผนชุมชน
10 สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
11 ทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จํานวนเงิน
177,600
177,600

จํานวนเงิน
691,974
18,165
77,000
194,799
981,938

จํานวนเงิน
1,332,440
240,986
128,414.63
50,000
35,086
100,000
113,000
6,549
100,000
12,116
24,360

-20ที่
โครงการที่ดําเนินการ
12 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกคณะกรรมการชุมชน
13 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ ครั้งที่ 6
14 โครงการจัดจางยามทองถิ่น
15 โครงการคืนกําไรแกผูเสียภาษี
16 โครงการสานสายใยทีด่ ีตอผูเสียภาษี
17 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
- ตูเก็บเอกสารเหล็ก จํานวน 2 ตู (สํานักปลัด)
- ตูดัชนี จํานวน 1 ตู (สํานักปลัด)
- ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู (กองการศึกษา)
- ตูดัชนี จํานวน 1 ตู (กองการศึกษา
- ตูไม จํานวน 1 ตู (กองการศึกษา)
- ชั้นวางเอกสาร จํานวน 2 ชุด
- โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
- ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
- โตะทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 2 ตัว
- เกาอี้ทํางาน ระดับ 1-3 จํานวน 2 ตัว
-โตะวางเครื่องพิมพดีด จํานวน 1 ตัว
- กระจกกรอบอลูมิเนียมสีชา จํานวน 3 บาน
สําหรับติดในศูนยวิทยาศาสตรการกีฬาเทศบาลตําบลกําแพง
18 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว
- เครื่องตัดหญา จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง)
- เครื่องตัดแตงกิ่งไม จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง)
- กระติกน้ํารอนสแตนเลส จํานวน 1 ลูก (สํานักปลัด)
19 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
- กลองถายรูปแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง (สํานักปลัด)
- กลองถายรูปแบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือ่ ง (กองสาธารณสุขฯ)
20 จัดซื้อครุภัณฑกอสราง
- รถเข็นชนิดลอแม็ก จํานวน 2 คัน (กองชาง)
- รถเข็นชนิดโครงเหล็ก 2 ลอ จํานวน 2 คัน (กองชาง)

จํานวนเงิน
200,000
249,602.90
158,592
10,000
14,700
63,500

38,700

29,999

8,200

-21ที่
โครงการที่ดําเนินการ
21 จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- รถบรรทุกเททายติดเครนไฮโดรลิคพรอมชุดกระเชา จํานวน 2 คัน
(กองชาง)
- เครื่องยนตดีเซล (มือสอง) จํานวน 1 เครือ่ ง (กองสาธารณสุขฯ)
22 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- เครื่องเสียงศูนยวทิ ยาศาสตรการกีฬาเพาเวอรมิกเซอรพรอมเครื่องชวย
เสียงรอง 1 เครื่อง ลําโพง 2 คู เครื่องเลนดีวดี ี 1 เครื่อง
23 จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน
- เครื่องเจาะกระแทก จํานวน 1 ตัว
24 จัดซื้อครุภัณฑกีฬา
- อุปกรณเครื่องเลนออกกําลังกายสําหรับศูนยวทิ ยาศาสตรการกีฬา
เทศบาลตําบลกําแพง จํานวน 1 ชุด ( 9 รายการ )
25 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Pocket PC)
รวม
หมายเหตุ

จํานวนเงิน
2,534,500

39,000

30,500
150,350

24,000
5,694,595.53

สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549
โดยรวมงบลงทุน + รายจายประจํา เปนเงินทั้งสิ้น 33,189,402.37 บาท
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สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
…………………………………………
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลกําแพง
¾ วิสัยทัศน
เทศบาลตําบลกําแพงเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน สภาพเศรษฐกิจดี ประชาชนมีสวนรวม
¾ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามปของเทศบาลตําบลกําแพง
เพื่อใหการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของประชาชนเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
ตรงตามความตองการ เทศบาลตําบลกําแพงจึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลในชวงสามป (พ.ศ.2551 -2553) ไว 8 ยุทธศาสตร 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา งานกอสรางอื่นๆ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 พัฒนาระบบจราจร
1.3 พัฒนาระบบการวางผังเมือง
1.4 พัฒนาการใชที่ดินและปองกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 การอนุรักษและทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
2.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
3.1 สงเสริมความรูและใหบริการสาธารณสุข
3.2 การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
3.3 สงเสริมสุขภาพอนามัย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผอนหยอนใจ
4.1 พัฒนาและสงเสริมการกีฬา
4.2 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
4.3 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน
5.1 สงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน
5.2 สงเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะหประชาชน

-246. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 จัดระบบการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 จัดระบบบําบัดและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
7.1 พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร
7.3 สงเสริมสวัสดิการแกพนักงาน ลูกจางเทศบาล
7.4 สงเสริมและสรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
7.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.7 สงเสริมความรู ความเขาใจเกีย่ วกับกิจการทองถิ่น
7.8 ปรับปรุงพัฒนารายได แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
7.9 ปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร
7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน
7.11 พัฒนาบริหารกิจการเทศพาณิชย
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
8.1 สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
8.2 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนตลาดสดนาซื้อ

-254.2 นโยบายการพัฒนาของผูบ ริหารทองถิ่น
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลกําแพง ตอสภาเทศบาลตําบลกําแพง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเติมโตมั่นคง ประชาชนมีรายไดเพียงพอและสามารถ
พึ่งตนเองได
พันธกิจที่ 1 ชุมชนพึง่ ตนเองไดทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1.1 สงเสริมและจัดตั้งกองทุนหรือกลุมออมทรัพยเทศบาล เพื่อระดมเงินออมและ
ใหสมาชิกกูยืม
1.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยสรางเครือขายทางการตลาด
- จัดใหมีตลาดนัดกลางวัน ตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดเปดทาย
- สงเสริมใหชุมชนมีโอกาสนําสินคาที่ผลิตไดไปจําหนาย หรือออกตามรานตาม
เทศกาลตางๆ
1.3 สงเสริมใหประชาชนมีการรวมตัวตั้งกลุมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในครอบครัว
พันธกิจที่ 2 ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ
แนวทางการพัฒนา
2.1 จัดตั้งศูนยประสานงานการจัดหางานใหกับคนวางงาน
2.2 สนับสนุนการเพิ่มรายไดใหประชาชนโดยการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่มีอยู
เดิมใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น เชน ผลิตภัณฑดานการประมง กลุมผลิตภัณฑจากไม ฯลฯ
2.3 สงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดเสริม โดยใหแตละชุมชนมีผลิตภัณฑ
ที่เปนเอกลักษณของชุมชน
พันธกิจที่ 3 ทําใหเศรษฐกิจเมืองเกิดการเจริญเติบโต
แนวทางการพัฒนา
3.1 สนับสนุนใหมีสถานธนานุบาลของเทศบาล
3.2 สนับสนุนใหมกี ารจัดทําระบบผังเมืองของเทศบาลเพื่อขยายการเจริญเติบโต
ของชุมชนเมืองอยางเปนระบบ
3.3 สนับสนุนใหมกี ารจัดเทศกาลตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริม
สินคาเอกลักษณของเทศบาล
3.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลสวนที่เปนอาคารเกาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย
ถูกสุขลักษณะ เพื่อมุงสูความเปนตลาดสดนาซื้อ
3.5 สงเสริมใหมีการลงทุนภาคเอกชนทีก่ อ ใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเกิดการจางงานในชุมชน

-26ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาสังคมใหนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่สมบูรณ อยูรวมกันอยางเปนสุขใน
ชุมชนที่เขมแข็ง ทุกคนมีสวนรวมพัฒนา
พันธกิจที่ 4 ประชาชนตองมีการศึกษาที่ดี
แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนศูนยเด็กเทศบาลใหมีศักยภาพเทียบเทาโรงเรียนอนุบาลเอกชน
4.2 ผลักดันใหมีการกอสรางหอสมุดเฉลิมพระเกียรติราชกุมารีในเขตเทศบาล
4.3 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชน
4.4 สงเสริมใหเด็กไดเขาเรียนในระดับกอนวัยเรียน ระดับประถมและระดับมัธยม
ใหครบ 100%
4.5 สงเสริมใหประชาชนทีไ่ มรูหนังสือไดเลาเรียนเพื่อใหอานออกเขียนไดโดยตั้ง
ศูนยการเรียนเฉพาะกิจ
พันธกิจที่ 5 ประชาชนสุขภาพอนามัยดี ชีวมี ีสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอาชีพออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
โดยจัดสถานที่และอุปกรณให
5.2 มุงเนนใหประชาชนไดรจู ักวิธีดแู ลสุขภาพตนเอง โดยจัดอบรมประชาชนตาม
กลุมวัตถุประสงค เชน เด็ก เยาวชน หญิงมีครรภ ผูสูงอายุและผูพกิ าร
5.3 มีขอมูลขาวสารดานสุขภาพใหประชาชนอยางสม่ําเสมอ
5.4 สนับสนุนใหมกี ารดูแลสุขภาพของประชาชน โดยจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพ
เบื้องตนแกประชาชน
5.5 สนับสนุนใหมีศนู ยสาธารณสุขชุมชนที่ไดมาตรฐาน สามารถบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนไดอยางครบวงจร
5.6 ปองกันการแพรระบาดของโรคที่นําโดยแมลงวันและสัตว โดยฉีดพนหมอก
ควัน และกําจัดสัตวพาหะนําโรคอยางสม่ําเสมอ
5.7 สงเสริมกิจการงานดานสาธารณสุขมูลฐาน โดยผลักดันให อสม.มีบทบาทใน
การชวยเหลือชุมชนอยางเต็มรูปแบบ
5.8 รณรงคใหรานคาผลิตสินคาอาหารที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะดาน
โภชนาการ และเปนอาหารปลอดสารพิษ
5.9 ดําเนินการใหตลาดสดเทศบาลเปนตลาดสดนาซื้อ ตามหลักเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข
5.10 รณรงคและปองกันใหเทศบาลเปนเขตปลอดยาเสพติด

-27พันธกิจที่ 6 ประชาชนไดรับบริการพื้นฐานและสวัสดิการอยางทั่งถึง
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุง ดูแล เพิ่มเติม ถนน คูระบายน้ํา ใหไดมาตรฐานโดยตั้งเปาหมายให
ถนนทุกสายของเทศบาลเปนถนนคอนกรีตหรือลาดยางที่มีคูระบายน้ํา
6.2 ติดตั้งไฟฟา ถนนสาธารณะ และขยายเขตไฟฟา ถนนทุกสายในเขตเทศบาล
6.3 ขยายเขตเมนน้ําประปาใหครอบคลุม
6.4 ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ใหมีประสิทธิภาพมาตรฐานและรับฟงไดทุก
ครัวเรือน รวมทั้งออกสื่อตางๆ เพื่อเผยแพรกิจกรรม
6.5 จัดสวัสดิการตางๆ ใหผดู อยโอกาสของสังคม
6.6 ปรับปรุงสนามเด็กเลนประจําชุมชนใหเปนสนามเด็กเลนที่ไดมาตรฐาน
6.7 จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ
6.8 จัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ เพื่อมุงเนนสูความเปนเลิศ
6.9 จัดตั้งศูนยเวขศาสตรการกีฬา
พันธกิจที่ 7 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
7.1 ลดอุบัติเหตุจากการจราจรในเขตเทศบาล โดยประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ กําหนดเปนพื้นที่ควบคุมวินยั จราจร และปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรทั้ง
ถนนสายหลักและถนนสายรอง
7.2 เพิ่มประสิทธิภาพของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอยและปองกันบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมาชิก และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณใหเพียงพอ
7.3 สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเฝาระวังและชวยเหลือดานการขาว เพื่อ
ปองกันการเกิดคดี
7.4 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางบริเวณพืน้ ที่สาธารณะเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
7.5 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรมตางๆ
พันธกิจที่ 8 ทําใหชุมชนเขมแข็งและมีสวนรวนในการพัฒนาเมือง
แนวทางการพัฒนา
8.1 สนับสนุนใหกรรมการชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล โดยเชิญเขา
รวมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมและโครงการตางๆ ของเทศบาล

-288.2 จัดใหมีเวทีประชาคม เพื่อการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ
8.3 สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยการรณรงคให
ประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งทุกระดับใหมากที่สุด
8.4 เพิ่มประสิทธิภาพและความเขมแข็งของกรรมการชุมชน โดยจัดใหมีการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
8.5 สนับสนุนความสามัคคีในชุมชน โดยจัดใหมกี ารแขงขันประกวดชุมชนดีเดน
ดานตางๆ
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางดุลยภาพทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนภายใตภูมปิ ญญา
ของชุมชน
พันธกิจที่ 9 บริหารจัดการ ระบบน้ําเสีย มลพิษทางอากาศและทางน้ําให
ประชาชนอยูรว มกันในสภาพแวดลอมที่ดอี ยางมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
9.1 จัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อหมุนเวียนขยะทีใ่ ชประโยชนไดนํากลับมาใชใหมและ
ลดการผลิตขยะของประชาชน
9.2 ตั้งศุนยคดั แยกขยะรวมของเทศบาล เพื่อแยกขยะเปยก ขยะแหง และขยะ
อันตราย เพื่อกําจัดอยางถูกวิธี
9.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บขยะ โดยขยายบริการใหครอบคลุม
ทุกครัวเรือน
9.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกวาดถนน โดยเพิ่มเจาหนาที่หรือเครื่องจักร
ใหบริการครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
9.5 กอสรางบอบําบัดน้ําเสียเฉพาะจุด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพน้ําเสีย
ที่รุนแรง เชน บริเวณตลาดสด และบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
9.6 ฉีดลาง และขุดลอกคูระบายน้ําอยางสม่ําเสมอ
9.7 จัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวัง เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแหลงน้ํา
คลองละงู
9.8 ประสานงานของบประมาณในการกอสรางบอฝงกลบขยะ และบอบําบัด
น้ําเสียอยางถูกวิธี
9.9 สนับสนุนใหมีเครื่องมือเพื่อตรวจสอบมลพิษทางอากาศ เสียง และกลิ่น

-29พันธกิจที่ 10 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
10.1 สนับสนุนใหทกุ ชุมชนปลูกตนไมประจําชุมชน
10.2 จัดโครงการบานนามอง โครงดารรณรงคปลูกไมดอกไมประดับหนาบาน
เพื่อปรับภูมิทศั น และสรางความชุมชื่นใหชุมชน ภายใตการมีสวนรวมของประชาชน
10.3 เพื่อความรมรื่นสนวยงามของถนนสายหลักในเขตเทศบาล โดยปลูกไมยืน
ตน ไมดอก ไมประดับ
10.4 บํารุงรักษา และเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนสาธารณะ ฯ
10.5 สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เชน จัด
คายเยาวชน และตั้งชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
พันธกิจที่ 11 อนุรักษสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
11.1 ทํานุบํารุงแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เชน พิพิธภัณฑ
พื้นบาน ศาสนสถานใหสามารถเปนศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมของเยาวชน
11.2 สงเสริมการแสดงและการละเลนพื้นบาน เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
11.3 สงเสริมงานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรม
ศาสนา เพื่อสืบทอดสูอนุชนรุนหลังสืบไป

.................................................................

สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
ป 2551
ยุทธศาสตร

ป 2552

ป 2553

รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

12

5,409,000

6

3,520,000

4

7,600,000

22

16,529,000

2
1

481,600

350,000

3

550,000

3,000,000

-

-

500,000

2

1,400,000

6
1
4

1,381,600

500,000

1
1
1

15

6,390,600

9

7,370,000

9

9,550,000

33

23,310,600

2.1 การพัฒนาจัดการศึกษา
2.2 การพัฒนาอนุรักษและทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น

9
13

778,065
1,175,000

7
11

460,000
875,000

7
11

460,000
875,000

23
35

1,698,065
2,925,000

2.3 การพัฒนาสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
รวม

22

1,953,065

1
19

30,000
1,365,000

1
19

30,000
1,365,000

2
60

60,000
4,683,065

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การพัฒนากอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอ
ระบายน้ํา งานกอสรางอื่นๆ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 การพัฒนาระบบจราจร
1.3 การพัฒนาระบบการวางผังเมือง
1.4 การพัฒนาการใชที่ดินและปองกันการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน
รวม

-

3,000,000
2,400,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
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ป 2551
ยุทธศาสตร

ป 2552

ป 2553

รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

3.1 การพัฒนาสงเสริมความรูและใหบริการสาธารณสุข

8

713,000

8

354,000

6

230,000

22

1,297,000

3.2 การพัฒนาการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด

3

95,000

3

95,000

3

95,000

9

285,000

3.3 การพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย

13

2,179,920

14

2,199,920

13

2,179,920

40

6,559,760

รวม

24

2,987,920

25

2,648,920

22

2,504,920

71

8,141,760

4.1 พัฒนาสงเสริมการกีฬา

9

1,115,000

7

575,000

7

575,000

23

2,265,000

4.2 การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
4.3 การพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ
รวม

9

1,115,000

2
2
11

470,000
800,000
1,845,000

1
8

500,000
1,075,000

2
3
28

470,000
1,300,000
4,035,000

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
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ป 2551
ยุทธศาสตร

ป 2552

ป 2553

รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

5.1 การพัฒนาสงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน

3

1,115,000

2

315,000

3

1,115,000

8

2,545,000

5.2 การพัฒนาสงเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะหประชาชน

1

1,548,000

1

1,548,000

1

1,548,000

3

4,644,000

4

2,663,000

3

1,863,000

4

2,663,000

11

7,189,000

6.1 การพัฒนาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

-

-

2

60,000

-

-

2

60,000

สิ่งแวดลอม
6.2 การพัฒนาจัดระบบการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

2

130,000

2

130,000

2

130,000

6

390,000

4

1,189,000

4

1,950,000

3

2,050,000

11

5,189,000

6

1,319,000

8

2,140,000

5

2,180,000

19

5,639,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน

รวม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

6.3 การพัฒนาจัดระบบบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
รวม
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ป 2551
ยุทธศาสตร

ป 2552

ป 2553

รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

7.1 การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

7

330,000

8

340,000

7

330,000

22

1,000,000

7.2 การพัฒนาปรับปรุงบุคลากร

3

559,000

3

559,000

3

559,000

9

1,677,000

7.3 การพัฒนาสงเสริมสวัสดิการแกพนักงาน ลูกจางเทศบาล

2

84,000

2

84,000

2

84,000

6

252,000

7.4 การพัฒนาสงเสริมและสรางระบบ
การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี

3

125,000

4

2,125,000

3

125,000

10

2,375,000

7.5 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและ
สถานที่ปฏิบัติงาน

41

2,079,170

-

-

-

-

41

2,079,170

7.6 การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.7 การพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
7.8 การพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน

4
2

220,000
1,119,000

4
1

218,000
150,000

5
1

1,730,000
150,000

13
4

2,168,000
1,419,000

4

65,000

6

95,000

5

80,000

15

240,000

7.9 การพัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร
7.10 การพัฒนารักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ของชุมชน

1
4

452,100
347,680

2

167,680

3

317,680

1
9

452,100
833,040

7.11 การพัฒนาบริหารกิจการเทศพาณิชย

-

-

1

150,000

-

-

1

150,000

71

5,380,950

31

3,888,680

29

3,375,680

131

12,645,310

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

รวม
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ป 2551
ยุทธศาสตร

ป 2552

ป 2553

รวม 3 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

8.1 การพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
8.2 การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว

1
2

25,000
450,000

3
2

75,000
4,300,000

3
2

545,000
450,000

7
6

645,000
5,200,000

8.3 การพัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนตลาดสดนาซื้อ

1

30,000

2

230,000

2

3,030,000

5

3,290,000

รวม

4

505,000

7

4,605,000

7

4,025,000

18

9,135,000

รวมทั้งสิ้น

155

22,314,535

113

25,725,600

103

26,738,600

371

74,778,735

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

-36รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ทาเทียบเรือ
งานกอสรางอื่นๆ และการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่
1

โครงการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนเทศบาล 3

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมคูระบายน้ํา
ซอยเกียรติเจริญชัยอุทิศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย

- กอสรางถนน คสล.หนา
0.20 ม. กวางเฉลี่ย 7.00 ม.
ยาวประมาณ 440 ม. หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 3,080ตรม.

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย
- เพื่อใหมีคูระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
น้ําทวมขัง

- กอสรางถนน คสล.หนา
0.15 ม. ความกวางเฉลี่ย
4.10 ม. ความยาวประมาณ
26 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา
106.60 ตรม.
- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดความกวาง 0.30 ม.
ความยาวรวมทั้ง 2 ฝง
ประมาณ 52 ม.

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,351,000
(งบ อปท.)

198,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองชาง

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

-37
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

3

โครงการกอสรางศาลาที่พักผูโดยสาร
หนาสํานักงานเทศบาลตําบลกําแพง

4

โครงการกอสรางหอถังเก็บน้ําและ
ระบบน้ําเพื่อใชภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลกําแพง

- เพื่อใหประชาชนผูโดยสาร
รถประจําทางไดมีศาลาที่พักใน
ขณะที่กําลังคอยรถโดยสาร
ประจําทาง
- เพื่อใหมีถังเก็บน้ําและระบบ
น้ําที่ไดมาตรฐาน เพื่อใชภายใน
สํานักงานเทศบาล

5

โครงการปรับปรุงทางลาดถนน
ประชาบํารุง

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
- เพื่อใหมีคูระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
น้ําทวมขัง

6

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ภายในสวนสาธารณะเทศบาล

- เพื่อใหมีทอระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
น้ําทวมขัง

- ขนาดกวาง 2.75 ม. ยาว 14
ม. โครงหลังคาแสตนเลสมุง
ดวยโพลีคารบอเนต
จํานวน 1 หลัง
- ติดตั้งถังเก็บน้ําใตถังบรรจุ
น้ําไดไมนอยกวา 2,200 ลิตร
- ติดตั้งถังเก็บน้ําแสตนเลส
บรรจุน้ําไดไมนอยกวา
2,000 ลิตร
-กอสรางหอถังสูง 6.00 เมตร
-รื้อถนนและฝารางระบายน้ํา
เดิมความยาว 11.30 เมตร
-กอสรางปรับระดับทางลาด
ถนน คสล.ใหม หนา 0.15 ม.
ความกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
11.30 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 45.20 ตรม.
-กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
Ø 1.00 ม.ยาว 23 ม.
- กอสรางบอพัก คสล.
ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
จํานวน 1 บอ

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
355,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนโดยทั่วไปไดรับ
ความสะดวกสบายและไดมีที่
นั่งพักผอน ขณะกําลังรอรถ
โดยสารประจําทาง
- สํานักงานเทศบาลมีถังเก็บ
น้ํา และระบบน้ําที่ได
มาตรฐาน เกิดประโยชนตอ
หนวยงานและประชาชน
ผูรับบริการโดยทั่วไป

กองชาง

กองชาง

163,000
(งบ อปท.)

-

-

75,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

286,000
(งบ อปท.)

-

-

- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

-38-

ที่

โครงการ

7

โครงการกอสรางปรับปรุงรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 10
(ทางเขาตลาดสด)

8

โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนน
ขางโรงเรียนอนุบาลละงู

วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีคูระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
น้ําทวมขัง

- เพื่อใหมีคูระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
น้ําทวมขัง
- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ถนนขางโรงเรียนอนุบาลละงู
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เชื่อมตอ - เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
ถนนเทศบาล 10 กับถนนทานา-ประปา มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
11 โครงการติดตั้งเสาสูง Hi -Mast
- เพื่อปรับปรุงแสงสวางบน
ภายในเขตเทศบาล
ทองถนนใหเกิดความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนผูใชรถใชถนน
12 โครงการขยายเขตประปา
- เพื่อใหประชาชนมีน้ําที่
สะอาดไวใชอุปโภค บริโภค

เปาหมาย
-รื้อรางระบายน้ําเดิมออก
ยาวประมาณ 46 เมตร
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
กวาง 0.50 เมตร ยาว 46 ม.
- กอสรางคูระบายน้ําถนน
ขางโรงเรียนอนุบาลละงู

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
507,000
(งบ อปท.)

400,000
(งบ อปท.)

-

-

- กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนน
ขางโรงเรียนอนุบาลละงู

250,000
(งบ อปท.)

-

-

- หนา 0.15 ม. กวาง 9.00 ม.
ยาว 34 ม.กวางเฉลี่ย10.50 ม.
ยาวประมาณ 160 ม.
- ติดตั้งเสาสูง Hi -Mast
ภายในเขตเทศบาล
จํานวน 1 แหง

386,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

900,000
(งบ อปท.)

- ขยายเขตประปาภายในเขต
เทศบาลความยาว 1,400 ม.

-

500,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น
- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- ประชาชนผูใชรถใชถนน
เกิดความสะดวกปลอดภัย
และสามารถลดอุบัติเหตุจาก
การจราจรในยามค่ําคืน
- ประชาชนมีน้ําสะอาด
ไวใชอุปโภค บริโภค

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-39-

ที่

โครงการ

13 โครงการขยายเขตไฟฟา

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดแสงสวางบริเวณ
ทางแยก / ซอย และปองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร
ในยามค่ําคืน

14 โครงการกอสราง ปรับปรุงถนนสาย
เทศบาล 1

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
เหล็กบริเวณหนาบาน ด.ต.ศิโรจน ซอย มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย
นาโตะพอ
16 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 6 - เพื่อใหมีทอระบายน้ําที่ได
มาตรฐานไวใช และปองกัน
ทานา-หวยแหมน
น้ําทวมขัง
17 โครงการถมดินตอเติมถนนสาย 7/2

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐาน ในการคมนาคม
ไดอยางสะดวก ปลอดภัย

เปาหมาย
- ขยายเขตไฟฟาถนน
เทศบาล 8/1 หมูที่ 3 ปกเสา
พาดสายระยะทาง 250 ม.
- ขยายเขตไฟฟาซอยขนมจีน
ตัดใหม หมูที่ 3 ปกเสาพาด
สายระยะทาง 120 เมตร
- กอสรางถนน คสล.หนา
0.20 ม. กวางเฉลี่ย 7.00 ม.
ยาวประมาณ 550 ม.
- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณหนาบาน
ด.ต.ศิโรจน ซอยนาโตะพอ
- กอสรางรางระบายน้ํา ซอย
6 ทานา-หวยแหมน
- ถมดินตอเติมถนนสาย 7/2

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
(งบ อปท.)

-

-

4,000,000
(งบ อปท.)

-

120,000
(งบ อปท.)

-

-

2,200,000
(งบ อปท.)

-

-

200,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนไดรับความ
สะดวก สบาย จากไฟฟา แสง
สวาง และทําใหผูใชรถ
ใชถนนเกิดความสะดวก
ปลอดภัยในยามค่ําคืน

กองชาง

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- สามารถปองกันน้ําทวมขัง
ไดและสามารถระบายน้ําให
ไหลออกรวดเร็วขึ้น

กองชาง

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-40ที่

โครงการ

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายในถอน
19 โครงการกอสรางถนนสายเลียบคลอง
ปากปง-นาโตะพอ

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโชคไพศาล

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
สายรองในเขตเทศบาล
22 โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณ
สถานที่กําจัดขยะเทศบาลตําบลกําแพง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐานไวใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวกและ ปลอดภัย
- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได
มาตรฐานไวใชในการคมนาคม
ไดอยางสะดวกและ ปลอดภัย

- กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายในถอน
- กอสรางถนนสายเลียบ
คลองปากปง-นาโตะพอ

- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได - กอสรางถนนค.ส.ล. หนา
มาตรฐานไวใชในการคมนาคม 0.15 ม.กวางเฉลี่ย 4.00 ม.
ไดอยางสะดวกและ ปลอดภัย ความยาวโดยประมาณ
125 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา
500 ตรม.
- เพื่อใหประชาชนมีถนนที่ได - ปรับปรุงผิวจราจรถนน
มาตรฐานไวใชในการคมนาคม สายรองในเขตเทศบาล
ไดอยางสะดวกและ ปลอดภัย
- เพื่อปรับปรุงถนนใหได
- ปรับปรุงถนนภายใน
มาตรฐาน
บริเวณสถานที่กําจัดขยะ
เทศบาลตําบลกําแพง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

-

-

1,200,000
(งบ อปท.)

318,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย

กองชาง

-

200,000
(งบ อปท.)

-

กองชาง

-

300,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนมีถนนไวใชใน
การคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย
- การขนถายขยะมีความ
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-411. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการติดตั้งโคมไฟกระพริบ

- เพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหเกิดปญหาการจราจร

2. โครงการติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมาย
บังคับจราจร / ไฟจราจร

- เพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหเกิดปญหาการจราจร

3. ตีเสนสัญลักษณเครื่องหมายบังคับ
การจราจรตางๆ

- เพื่อควบคุมและปองกัน
ไมใหเกิดปญหาการจราจร

4. โครงการติดตั้งปายชี้บอกทาง/สถานที่/
จุดรับสงผูโดยสาร/ระยะทางและราคา
คาโดยสาร

- เพื่อใหมีปายชี้บอกทาง/
สถานที่/จุดรับสงผูโดยสาร/
ระยะทางและราคาคาโดยสาร
ที่ไดมาตรฐาน
- เพื่อใหประชาชนผูใชรถเกิด
ความปลอดภัยจากการขับขี่

1

5. โครงการติดตั้งแสตนเลสโคงเงา

เปาหมาย
ติดตั้งโคมไฟกระพริบ
บริเวณสี่แยกปากปง และ
บริเวณหัวเกาะกลางสี่เลน
ทั้ง 2 ฝง
- ติดตั้ง ปรับปรุง
เครื่องหมายบังคับจราจร /
ไฟจราจร
- ตีเสนสัญลักษณ
เครื่องหมายบังคับการจราจร
ตางๆ ภายในเขตเทศบาล
จํานวน 10 ปาย

- ติดตั้งแสตนเลสโคงเงา
ภายในเขตเทศบาล ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม.
จํานวน 22 ชุด

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแกผูใชรถ
ใชถนน

กองชาง

กองชาง

-

350,000
(งบ อปท.)

-

-

-

300,000
(งบ อปท.)

-

-

150,000
(งบ อปท.)

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแกผูใชรถ
ใชถนน
- เกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอยและความปลอดภัย
แกผูใชรถใชถนน
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกจากการเดินทางสัญจร

281,600
(งบ อปท.)

-

100,000
(งบ อปท.)

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแกผูใชรถ ใชถนน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-421. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการวางผังเมือง
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดจางที่ปรึกษาในการวางผัง
เมืองเทศบาลตําบลกําแพง

วัตถุประสงค
- เพื่อที่จะใหเทศบาลมีสภาพ
พื้นที่ที่เปนระเบียบเรียบรอย
การคมนาคมสะดวก

เปาหมาย
- จัดจางที่ปรึกษาเพื่อวางผัง
เมืองเทศบาลตําบลกําแพง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- บานเมืองเปนระเบียบ
เรียบรอย การคมนาคม
สะดวก

หนวยงาน
กองชาง

-431. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนาการใชที่ดินและปองกันการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน
ที่
1

โครงการ
โครงการขุดลอกหวยแหมน

2. โครงการกอสรางรั้วถาวรบริเวณรอบ
สวนสาธารณะเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อปรับสภาพทางธรรมชาติ -ขุดลอกหวยแหมน
ของลําหวยและเพื่อกําจัดวัชพืช ชุมชนขนมจีน ปากกวาง
8 เมตร ทองกวาง 4 เมตร ลึก
ตามตื้นเขิน
3 เมตร ความยาวรวมไมนอย
กวา 480 เมตร
- เพื่อใหสวนสาธารณะเทศบาล กอสรางรั้วถาวรบริเวณรอบ
มีรั้วที่ไดมาตรฐาน
สวนสาธารณะเทศบาล
ทั้ง 4 ดาน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
(งบ อปท.)

-

-

800,000
(งบ อปท.)

3. โครงการกอสรางรั้วรอบที่ดิน
ของเทศบาล

- เพื่อใหที่ดินของเทศบาล
มีรั้วที่ไดมาตรฐาน

กอสรางรั้วรอบที่ดิน
ของเทศบาล

-

-

600,000
(งบ อปท.)

4. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ

- เพื่อปรับสภาพทางธรรมชาติ
ของลําคลองและเพื่อกําจัด
วัชพืชตามตื้นเขิน

- ขุดลอกคลองสาธารณะ
ชุมชนเทศบาล 1 ซอยสู
แพทยและชุมชนประชา
บํารุง

-

500,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สภาพลําหวยแหมนมีความ
สะอาดและคงความเปน
ธรรมชาติมากขึ้น

กองชาง

- สวนสาธารณะมีความเปน
ระเบียบเรียบรอยมากขึ้น
และปองกันการบุกรุกที่ดิน
สวนสาธารณะของเทศบาล
- ที่ดินของเทศบาลมีรั้วที่ได
มาตรฐาน และปองกันการ
บุกรุกที่ดินของเทศบาล
- สภาพลําคลองมีความ
สะอาดและคงความเปน
ธรรมชาติมากขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

-44รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาจัดการศึกษา
ที่
1

โครงการ
โครงการเสริมเพิ่มความรูมุงสู
มหาวิทยาลัย

2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับศูนย ICT เทศบาลตําบลกําแพง

3. โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียม
ความพรอมนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง
4. โครงการสงเสริมกิจกรรมตามความ
สนใจของเยาวชนในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค
- เพื่อเตรียมความพรอมของ
เด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 6
ในการสอบเรียนตอในระดับ
ที่สูงขึ้น
- เพื่อใหศูนย ICT เทศบาล
ตําบลกําแพงมีเครื่อง
คอมพิวเตอรไวบริการเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
- เพื่อพัฒนาความพรอมของ
เด็กทุก ๆ ดาน และพัฒนาความ
พรอมของเด็กกอนเขาเรียน
ระดับประถมศึกษา
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเขา
รวมกิจกรรมในการฝกทักษะ
ทางการเรียนรู

เปาหมาย
- เด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ในเขตเทศบาล
จํานวน 50 คน ( 1 รุน)

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000
45,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ใหศูนย ICT เทศบาล 10
เครื่อง พรอมโตะ เกาอี้
อุปกรณเสริม / ติดตั้งระบบ
- จํานวนนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
กําแพง 40 คน

299,065
(งบ อปท.)

-

-

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- เด็ก / เยาวชน ในเขต
เทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน

150,000
(งบ อปท.)

150,000
(งบ อปท.)

150,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็กนักเรียนมีโอกาสสอบ
เขาเรียนตอระดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปไดใชบริการ ฝกทักษะ
และศึกษาเรียนรูคอมพิวเตอร
(เกิดการเรียนรูที่เทาทันโลก)
- เด็กนักเรียนมีควากระตือ
รือรนในการเรียนมากขึ้น

กองการศึกษา

- เด็ก / เยาวชน สามารถ
มีทักษะทางการเรียนรูที่
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-45ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

5

โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ
เพื่อการทองเที่ยว

- เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

6

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรูสําหรับ
หองสมุดในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

7

โครงการสอนแมดูแลลูก

- จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน
และวารสารตางๆ สําหรับ
หองสมุดคนเดินทางและซุม
เรียนรูตามอัธยาศัย
- จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรสําหรับศูนย
ICT เทศบาลตําบลกําแพง
- จัดซื้อหนังสือหลักคําสอน
ทางดานศาสนาหองสมุด
คุณธรรม ทั้ง 8 ชุมชน
- จัดอบรมดานการดูแลลูก
- เพื่อสรางสายสัมพันธดาน
กิจกรรมระหวางแมและลูกของ อยางถูกวิธีใหแกแมของเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล
ศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล
- เพื่อเปนแหลงเรียนรู เผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชน
รักการอาน และการคนควา

- จํานวน 1 รุน (100 คน)

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนสามารถพูด อาน
เขียน ภาษาตางประเทศได

กองการศึกษา

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนทั่วไป ไดรับ
ขอมูลขาวสาร และความรู
ตางๆ ที่ทันตอเหตุการณ

กองการศึกษา

25,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)

- ทําใหเกิดสายสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางแมและลูก

กองการศึกษา

-46-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8

จัดหาวัสดุการศึกษาแกศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาลตําบลกําแพง

- เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
นักเรียนใหมีความกาวหนา

9

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลละงูเพื่อจัดซื้อ - เพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
เครื่องคอมพิวเตอร/เครื่องพรินเตอรแก นักเรียนใหมีความกาวหนา
เด็กพิเศษ

เปาหมาย
- ซื้อวัสดุการศึกษาแกศูนย
พัฒนาเด็กเทศบาลตําบล
กําแพง
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร/
เครื่องพรินเตอร
จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
19,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็กนักเรียนมีความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

- เด็กนักเรียนมีความรู
ความสามารถทาง
คอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

-472. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนาอนุรักษและทํานุบํารุงศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
1

โครงการ
โครงการสงเสริมการอานคัมภีร
อัลกุรอาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เด็กและเยาวชนในเขต
- เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดอานคัมภีรอัลกุรอาน เทศบาลตําบลกําแพง

2. โครงการพิธีการทางศาสนา
งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดาน
ศาสนา และปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหกับประชาชน

3. อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง
ตามโครงการสงเสริมใหผูยากไร
มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย

- เพื่อเปนการสงเสริมใหคน
ยากจนมีโอกาสไปประกอบ
พิธีฮัจย

- อาสาฬหบูชา เขาพรรษา/
งานเมาลิด/งานสมโภชหลวง
ปูคง/งานรอมฎอน/งานสุนัต
งานวันเด็กแหงชาติ/งานลอย
กระทง
- ประชาชนผูนับถือ
ศาสนาอิสลามที่ยากจน
จํานวน 2 คน

4. โครงการพัฒนาฟนฟูคุณภาพชีวิต
ดวยหลักธรรม

- เพื่อฟนฟูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดวยหลักธรรม
คําสอนของศาสนา

- จัดอบรมกลุมแมบาน
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รวมทั้งเยาวชนที่สนใจ

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็กและเยาวชนสามารถ
อานคัมภีรอัลกุรอานได
- มีคุณธรรม จริยธรรม นํา
หลักคําสอนของศาสนาใชใน
การดําเนินชีวิต
- ประชาชนยึดมั่นในดาน
ศาสนาเปนแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต

กองการศึกษา

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

- สามารถชวยเหลือคน
ยากจนใหมีโอกาสไป
ประกอบพิธีฮัจนได

กองการศึกษา

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมคํา
สอนของศาสนามากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-48-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

5

อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา
แกศาลเจากวงฮกเกง

- เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนการจัดงานกินเจ

- อุดหนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาแกศาลเจากวงฮกเกง

6

อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง
ตามโครงการสงเสริมการอานคัมภีร
อัลกุรอานแกเยาวชน

- เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชนไดอานคัมภีร
อัลกุรอาน

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง
ทั้ง 8 ชุมชน

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

7

อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง
ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํามัสยิด
กลางกําแพง

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของเด็กนักเรียนศูนย
อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจํามัสยิดกลาง
กําแพงและเพื่อสงเสริมทักษะ
ทางวิชาการแกเด็กนักเรียน

- อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพง
ตามโครงการสงเสริม
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ของศูนยอบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจํา
มัสยิดกลางกําแพง

70,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

8

อุดหนุนมัสยิดกลางกําแพงเพื่อจัดซื้อ
วัสดุสําหรับกอสรางหองน้ําบานาซะ
ชุมชนประชาบํารุง

- เพื่อใหบานาซะของชุมชน
ประชาบํารุงมีหองน้ําและ
เพื่อใหประชาชนปฏิบัติ
ศาสนกิจไดอยางสะดวก

- จัดซื้อวัสดุสําหรับกอสราง
หองน้ําบานาซะ
ชุมชนประชาบํารุง

100,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมและสามารถนําหลัก
คําสอนของศาสนา
มาใชในการดําเนินชีวิต
- เด็กและเยาวชนสามารถ
อานคัมภีรอัลกุรอานได และ
นําหลักคําสอนของศาสนามา
ใชในการดําเนินชีวิต
- เด็กนักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการที่ดีขึ้น
- เด็กนักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการเรียนการ
สอนวิชาศาสนาและ
จริยธรรม
- ประชาชนสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจไดอยางสะดวก

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-49-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

9

โครงการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย

- เพื่อสงเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนใหไดรับการศึกษา
เรียนรูพุทธศาสนาและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน
- เพื่อพัฒนาทักษะการสอน
คัมภีรอัลกุรอานใหแกบุคลากร
ดานการสอนคัมภีรอัลกุรอาน
ของชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

- จัดการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนาในวันอาทิตย

10 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการสอน
คัมภีรอัลกุรอาน

- อุดหนุนมัสยิดปากีสถาน
เพื่อกอสรางอาคารที่พัก
อเนกประสงคสําหรับคนเดิน
ทางไกล
12 อุดหนุนวัดอาทรรังสฤษฎิ์ตามโครงการ - เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดาน
ฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ศาสนาใหแกเยาวชนในเขต
เทศบาล
80 พรรษา
11 อุดหนุนมัสยิดปากีสถาน เพื่อกอสราง
อาคารที่พักอเนกประสงค

13 โครงการตลาดนัดธรรมะ

- เพื่อสงเสริมกิจกรรมทางดาน
ศาสนาใหแกประชาชน

- จัดอบรมทักษะดานการ
สอนคัมภีรอัลกุรอานใหแก
บุคลากรดานการสอน
คัมภีรอัลกุรอานของชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน
- อุดหนุนมัสยิดปากีสถาน
เพื่อกอสรางอาคารที่พัก
อเนกประสงคสําหรับคน
เดินทางไกล
- อุดหนุนวัดอาทรรังสฤษฎิ์
เพื่อดําเนินโครงการฉลอง
มหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา
- จัดกิจกรรมทางดานศาสนา
ของทุกศาสนาในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรูในหลักคําสอนของ
ศาสนา

กองการศึกษา

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- บุคลากรที่สอนคัมภีร
อัลกุรอานเกิดทักษะในการ
สอนคัมภีรอัลกุรอานเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษา

200,000
(งบ อปท.)

-

-

- มัสยิดมีสถานที่พักสําหรับ
คนเดินทางไกล

กองการศึกษา

80,000
(งบ อปท.)

80,000
(งบ อปท.)

80,000
(งบ อปท.)

- เยาวชนมีความรูในหลักคํา
สอนของศาสนาเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีความรูในหลัก
คําสอนของศาสนา
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

-502. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหรูจักการ
อนุรักษภูมิปญญาของทองถิ่น
ไวใหคงอยูควบคูทองถิ่น
ตลอดไป

เปาหมาย
- จัดกิจกรรมอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นให
คงอยูสืบไป

กองการศึกษา

-51รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูและใหบริการสาธารณสุข
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดประชุมกลุม ชมรม
คณะกรรมการตางๆ ดานสาธารณสุข

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เวชภัณฑ
ประจําศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) เทศบาล

3. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ทางการแพทยแกศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชนเทศบาล

4. โครงการจัดประกวดหองเรียน
นาอยูนาเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อประสานงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานของกลุม / ชมรม
และคณะกรรมการตางๆ
- เพื่อใหศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชนใหบริการประชาชน
ไดอยางสมบูรณแบบ มีวัสดุ
อุปกรณ เวชภัณฑ ที่พรอมศัพท

- จัดประชุมกลุม / ชมรมและ
คณะกรรมการตางๆที่
เกี่ยวของกับขอบขายของ
งานดานสาธารณสุข
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เวชภัณฑใหศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชนทั้ง 8 ชุมชน

- เพื่อใหศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชนเทศบาล
ใหบริการประชาชนไดอยาง
สมบูรณแบบ มีวัสดุ ครุภัณฑ
ทางการแพทย ที่พรอมศัพท
- เพื่อสงเสริมกิจกรรมการดูแล
สุขลักษณะดานความสะอาด
ของสถานที่เรียน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

24,000
(งบ อปท.)

-

- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ทางการแพทยแกศูนยบริการ
สาธารณสุขชุมชนเทศบาล

-

100,000
(งบ อปท.)

-

- จัดกิจกรรมประกวดหอง
เรียนนาอยูนาเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- กิจกรรมตางๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขมูลฐานจากศูนย
ฯ ใกลบาน
- ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
- ประชาชนไดรับบริการจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข
ชุมชนที่ใกลบาน
- ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง
- ทําใหหองเรียนเปนสถานที่
ที่นาอยูนาเรียน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-52-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

5

โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแกสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เทศบาล

- เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ - ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพแก อสม.
การปฏิบัติงานของ อสม.
เทศบาล จํานวน 120 คน
เทศบาลตําบลกําแพง

6

โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ

- เพื่อใหประชาชนทราบถึงโรค - รณรงคปองกันโรคติดตอ
และวิธีปองกันโรคติดตอ
ทัง้ 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

7

โครงการคลินิกชุมชนเคลื่อนที่

- เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการสาธารณสุขที่ใกลบาน

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

- ผูรับบริการ ทั้ง 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สมาชิก อสม. มีความรู
ความเขาใจดานสาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ไมมีผูปวยจากโรคติดตอ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
ไดเขาถึงบริการสาธารณสุข
ที่ถูกตอง ครอบคลุม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-53-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

8

โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
แกศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล

- เพื่อใหประชาชนไดมีที่นั่งพัก
สําหรับรอรับบริการจาก
ศูนยบริการสาธารณสุข
- เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ
ประกอบกิจกรรมดาน
สาธารณสุข
- เพื่อปรับปรุงศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลใหได
มาตรฐาน

- กอสรางอาคาร
อเนกประสงคชั้นเดียว กวาง
6.00 ม. ยาว 10.00 ม. พื้นที่
ใชสอยประมาณ 60 ตรม.

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา 16,000 BTU
จํานวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไมต่ํากวา 12,000 BTU
จํานวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งผนังพรอมประตูบาน
เลื่อนกระจกอลูมิเนียม
จํานวน ชุด
10 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงการ - จัดบริการดานสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง
ใหบริการดานสาธารณสุขที่ได แกประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง
มาตรฐาน
9

โครงการปรับปรุงหองทํางานอาคาร
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
358,000
(งบ อปท.)

125,000
(งบ อปท.)

-

-

80,000
(งบ อปท.)

80,000
(งบ อปท.)

80,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนผูมาใชบริการ
ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลไดมีที่นั่งพักเพื่อรอ
รับบริการ
- มีสถานที่สําหรับดําเนิน
กิจกรรมทางดานสาธารณสุข
- ศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในสถานที่ใหบริการ

กองชาง

- ประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน
และทําใหมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองชาง

-543. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
3.2 แนวทางการพัฒนาการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหรูพิษภัยของยาเสพติด
และเปนการปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด
- เพื่อบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ

- กลุมผูประสานพลังแผนดิน
เทศบาลตําบลกําแพง
จํานวน 400 คน
- มีผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
แบบบังคับบําบัด จํานวน
2 รุนๆละ 30 คน รวม 60 คน
- จัดอบรมใหความรูดาน
ยาเสพติดแกเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน

1

โครงการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ
กลุมผูประสานพลังแผนดิน

2

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล
(ศตส.จ.สตูล)

3

โครงการอบรมใหความรูดานยาเสพติด - เพื่อใหรูพิษภัยของยาเสพติด
และเปนการปองกันการแพร
แกกลุมเสี่ยง
ระบาดของยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- มีความรูเรื่องการปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด
- ทําใหปลอดจากยาเสพติด
- สามารถฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดใหลด ละ เลิก
ยาเสพติดไดอยางเด็ดขาด
กลับไปเปนคนดีของสังคม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- มีความรูเรื่องการปองกัน
การแพรระบาดของยาเสพติด
- ทําใหปลอดจากยาเสพติด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-553. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ

1

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

2

โครงการสายใยสองวัย

3

โครงการเยี่ยมมารดาและทารก
หลังคลอด

วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูดานสุขภาพ สามารถ
ปองกันและลดความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค
- เพื่อใหสมาชิกชมรมออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ (ชมรม
ไทเก็ก) และเด็กนักเรียนมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง และมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน มีความ
รักความผูกพัน ชวยลดชองวาง
ระหวางกัน
- เพื่อสงเสริมใหความรูแก
มารดาในการปฏิบัติตัวหลัง
คลอด และการดูแลบุตรที่
ถูกตอง
- เพื่อติดตาม เยี่ยมเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอนหรือความ
ผิดปกติที่อาจเกิดแกมารดาและ
ทารกหลังคลอด

เปาหมาย
- สมาชิกชมรมแอโรบิก /
สมาชิกชมรมไทเก็กและ
ประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพเทศบาล (ชมรม
ไทเก็ก) จํานวน 50 คน
- เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู 750 คน

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

- มารดาและทารกหลังคลอด
ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- กลุมเปาหมายมีสุขภาพที่ดี
ชีวีมีสุข ปราศจากโรคราย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- เปนการจุดประกายให
สมาชิกชมรมออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ (ไทเก็ก) และ
นักเรียนไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพรวมกันและทําใหมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน
- มารดาสามารถปฏิบัติตัว
และดูแลบุตรไดถูกตอง
- มารดาและทารกมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-56-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

4

โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
จัดกิจกรรมชมรมไทเก็ก

- คณะกรรมการผูเกี่ยวของ
- เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
และสมาชิกชมรมไทเก็ก
ความรู ประสบการณในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมชมรม จํานวน 40 คน
ระหวางกรรมการสมาชิกชมรม
ดวยกัน
- เพื่อพัฒนาการดําเนินกิจกรรม
ของชมรม การมีสวนรวมแบบ
บูรณาการ

5

โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
จัดกิจกรรมชมรมแอโรบิก

- กรรมการผูเกี่ยวของและ
- เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
สมาชิกชมรมแอโรบิก
ความรู ประสบการณในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมชมรม จํานวน 40 คน
ระหวางกรรมการและสมาชิก
ชมรม
- ประชาชนมีความตระหนัก
และตื่นตัวในการออกกําลังกาย

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

6

โครงการศึกษาดูงานกลุมผูสูงอายุ

- เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ ในการ
ดําเนินงานของกิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุ

- ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 40
คน และผูสูงอายุที่เขารวม
โครงการฝกอบรม
จํานวน 100 คน

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ผูเขารวมโครงการตระหนัก
และตื่นตัวในการออกกําลัง
กายสงเสริม ใหสุขภาพดีขึ้น
- นําประสบการณและความรู
จากการศึกษาดูงานมาใช
ประโยชนในการดําเนินงาน
กิจกรรมของชมรมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ผูเขารวมโครงการตระหนัก
และตื่นตัวในการออกกําลัง
กาย สงเสริมสุขภาพดีขึ้น
- นําประสบการณและความรู
จากการศึกษาดูงานมาใช
ประโยชนในการดําเนินงาน
กิจกรรมของชมรมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผูสูงอายุไดมีพัฒนาการและ
เพิ่มพูนความรูในเรื่องการ
สรางสุขภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-57-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

7

โครงการประกวดสุขภาพเด็กสมบูรณ

- เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
- เพื่อกระตุนใหผูปกครอง
ตระหนักถึงความสําคัญในการ
เลี้ยงดูเด็ก

8

โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ

- เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่พึง
ประสงค สามารถดูแลตนเอง

9

โครงการแวนสวยตาใส

- เพื่อใหประชาชนผูสูงอายุที่
ยากไรและมีปญหาสายตาไดมี
แวนตาใช
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข
ไดอยางทั่วถึง

- เด็กในเขตเทศบาล จํานวน
50 คน ประกวด 2 ประเภท
ประเภทที่ 1
อายุ 1 ปครึ่ง -3 ป
ประเภทที่ 2
อายุ 3 ป -5 ป
- ผูสูงอายุเขารวมโครงการ
จํานวน 100 คน
- อสม. / แกนนําชุมชน /
วิทยากรและคณะทํางาน
20 คน
- อนุเคราะหแวนตาแก
ผูสูงอายุที่ยากไรและมี
ปญหาสายตา
- ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

10 สมทบเงินเขากองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็กมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง
- ผูปกครองมีความรูใน
พัฒนาการของเด็ก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- ผูสูงอายุไดมีการพัฒนา
และเพิ่มพูนความรูในเรื่อง
การสรางสุขภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

- ผูสูงอายุที่ยากไรและมี
ปญหาสายตาไดมีแวนตาใช
ในการดําเนินชีวิต
- ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถเขาถึงบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขทํา
ใหมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-58-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

11 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) แกเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล และ
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน

- จัดอาหารเสริม (นม) แก
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาล จํานวน 100 คน
- จัดอาหารเสริม (นม) แก
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู จํานวน 461 คน
- จัดอาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนศูนยศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาล จํานวน 100 คน

12 โครงการจัดอาหารกลางวันแกเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเทศบาล

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน

13 อุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับ
สารอาหารครบถวน

14 โครงการอบรมกลุมผูประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร

- เพื่อใหความรูความเขาใจดาน - จัดอบรมกลุม
ผูป ระกอบการในงาน
สุขาภิบาลอาหารแกกลุม
สุขาภิบาลอาหาร
ผูประกอบการ
กลุมเปาหมาย 150 คน

- อุดหนุนอาหารกลางวันแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู จํานวน 722 คน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
748,520
748,520
748,520
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- นักเรียนกลุมเปาหมาย
มีสุขภาพสมบูรณและ
แข็งแรง

กองการศึกษา

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

- นักเรียนกลุมเปาหมาย
มีสุขภาพสมบูรณและ
แข็งแรง

กองการศึกษา

866,400
(งบ อปท.)

866,400
(งบ อปท.)

866,400
(งบ อปท.)

- นักเรียนกลุมเปาหมาย
มีสุขภาพสมบูรณและ
แข็งแรง

กองการศึกษา

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนไดรับบริการที่ถูก
สุขลักษณะและมีคุณคาทาง
โภชนาการ สงผลใหสุขภาพ
ดีขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-59รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกีฬา
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม
- เพื่อสรางความมีน้ําใจเปน
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
มีความรักความสามัคคี
โครงการจัดสงทีมกีฬาประเภทตางๆไป - เพื่อใหเกิดการประสานงานที่
รวมการแขงขัน ในกรณีที่สวนราชการ/ ดีตอกันระหวางหนวยงานและ
เพื่อใหมีสุขภาพ รางกาย
เอกชนอื่นหรือเทศบาลตําบลกําแพง
สมบูรณ แข็งแรง มีความรัก
เปนผูดําเนินการ
ความสามัคคีในหมูคณะ
- เพื่อใหไดเครื่องออกกําลังกาย
โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอตอ
เครื่องเลนออกกําลังกายแกศูนย
ความตองการของประชาชนที่
วิทยาศาสตรการกีฬาเทศบาล
มีความสนใจดานการกีฬา
โครงการจัดการแขงขันมหกรรม
กีฬาจาบังเกมส

เปาหมาย
- กีฬาฟุตบอลจํานวน 24 ทีม
- กีฬาเซปดตระกรอ
ประเภท ก.จํานวน 12 ทีม
ประเภท ข.จํานวน 12 ทีม
- กีฬาวอลเลยบอลประชาชน
หญิง จํานวน 12 ทีม

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000
270,000
270,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- สงกีฬาประเภทตางๆ
เขารวมการแขงขันกีฬา

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

- ซื้ออุปกรณ เครื่องเลนออก
กําลังกายศูนยวิทยาศาสตร
การกีฬา จํานวน 7 ชุด

150,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถพัฒนาใหเยาวชน
และประชาชนเปนผูที่มี
สุขภาพแข็งแรง มีความรัก
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกันในหมูคณะ
- ทําใหประชาชนเห็นคุณคา
และความสําคัญของการกีฬา
- ทําใหสุขภาพพลานามัย
สมบูรณแข็งแรง
- หนวยงานที่รวมทําการ
แขงขันเกิดการประสานงาน
ที่ดีในการปฏิบัติงานมากขึ้น
- ประชาชนที่มาใชบริการ
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬามี
สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-60-

ที่

โครงการ

4

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเทศบาล
สตูลสัมพันธ

5

อุดหนุนเทศบาลตามโครงการจัดการ
แขงขันกีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ

6

อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อสรางความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน
- เพื่อใหเกิดการประสานงานที่
ดีตอกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาดานตางๆ ตอไป
ในอนาคต
- เพื่อสรางความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน
- เพื่อใหเกิดการประสานงานที่
ดีตอกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาดานตางๆ ตอไปใน
อนาคต
- เพื่อสรางความสามัคคี
ระหวางหนวยงาน
- เพื่อใหเกิดการประสานงานที่
ดีตอกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนาดานตางๆ ตอไปใน
อนาคต

- เทศบาลตําบลกําแพงเปน
เจาภาพในการจัดการแขงขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ
ประจําป 2551 โดยมี
เทศบาลในจังหวัดสตูลเขา
รวม จํานวน 6 เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

- เทศบาลตําบลกําแพงสง
นักกีฬาของหนวยงาน
จํานวน 100 คน เขารวมการ
แขงขันกีฬาเทศบาลสตูล
สัมพันธ

-

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- เทศบาลตําบลกําแพงสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน
โดยมีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น เปนเจาภาพใน
การจัดการแขงขันกีฬา

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เสริมสรางสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
ใหแกนักกีฬา
- เกิดการประสานงานที่ดีใน
การปฏิบัติงานดานอื่นๆ
ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เสริมสรางสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง
ใหแกนักกีฬา
- เกิดการประสานงานที่ดีใน
การปฏิบัติงานดานอื่นๆ
ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- เสริมสรางสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณแข็งแรงใหแก
นักกีฬาที่เขารวมแขงขัน
- เกิดการประสานงานที่ดีใน
การปฏิบัติงานดานอื่นๆ
ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-61-

ที่

โครงการ

7

โครงการประกวดการเตนแอโรบิค

8

โครงการรวมดําเนินการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

9

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
ของเยาวชนประชาชน
- สรางความรักความสามัคคี
ใหแกเยาวชนและประชาชน
- สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
- เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนไดออกกําลังกายและ
สงเสริมความสามัคคี การมี
น้ําใจเปนนักกีฬา
- เพื่อเปนการสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับเยาวชน
ประชาชน

- จัดการแขงขันแอโรบิก
2 ประเภท
1. ประเภทเยาวชน
จํานวน 15 ทีม
2. ประเภทประชาชนทั่ว
จํานวน 20 ทีม
- เทศบาลตําบลกําแพงรวม
ดําเนินการจัดการแขงขัน
กีฬานักเรียนกับทางโรงเรียน
อนุบาลละงู
- สนับสนุนอุปกรณกีฬา
ใหแกชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

10 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนออกกําลังกาย - เพื่อใหลานกีฬาอเนกประสงค - ซื้อเครื่องเลนออกกําลังกาย
เพือ่ ติดตั้งไวบริเวณลานกีฬา
ของเทศบาลมีเครื่องเลน
กลางแจง
อเนกประสงคหนาสํานักงาน
สําหรับออกกําลังกาย
เทศบาล จํานวน 6 ชุด

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เยาวชน / ประชาชน สนใจ
ออกกําลังกายมากขึ้น รูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน
- สุขภาพรางกายสมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัย สมบูรณ
แขงแรง มีความสามัคคี
และมีน้ําใจเปนนักกีฬา
- เยาวชน / ประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ
ปราศจากโรค

กองการศึกษา

- ประชาชนที่มาใชบริการ
มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ
แข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-624. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดคายเยาวชนภาคฤดูรอน

2

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสนับสนุน
กิจกรรมของเยาวชน/ประชาชน

วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนมีความรู
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความรับผิดชอบใน
ดานรางกาย จิตใจและ
สติอารมณ
- สรางความรัก ความสามัคคี
และรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
- เพื่อสนับสนุนเครื่องดนตรี
ใหแกเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป โดยเปนการสงเสริมให
มีการใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน เพื่อที่จะไดหางไกล
จากยาเสพติด

เปาหมาย
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง
จํานวน 60 คน

- จัดหาอุปกรณ เครื่องเลน
ดนตรี จํานวน 1 ชุด

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
170,000
(งบ อปท.)

-

300,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรูและแนวทางการ
ปฏิบัติไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
- รูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลจาก
ยาเสพติด

กองการศึกษา

- เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปไดมีการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน โครงการ
ซักซอมเลนดนตรีทําให
หางไกลจากปญหายาเสพติด

กองการศึกษา

-634. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬา นันทนาการและการพักผอนหยอนใจ
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผอนหยอนใจ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
(งบ อปท.)

1

โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยาย
พื้นที่สวนสาธารณะเทศบาล

- เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ออก - ซื้อที่ดิน จํานวน 1 แปลง
กําลังกายสําหรับประชาชนใน บริเวณติดกับสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลกําแพง
อนาคตขางหนา

2

โครงการพัฒนาปรับปรุง
สวนสาธารณะเทศบาล

- เพื่อใหสวนสาธารณะของ
เทศบาลเปนสถานที่สําหรับ
พักผอนหยอนใจ

จํานวน 1 ครั้ง

-

-

500,000
(งบ อปท.)

3

โครงการปรับภูมิทัศนคลองน้ําตาย

- เพื่อพัฒนาคลองน้ําตายให
เปนแหลงทองเที่ยวพักผอน
หยอนใจ

- ปรับภูมิทัศนคลองน้ําตาย

-

400,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถเพิ่มพื้นที่สําหรับให
ประชาชนไดออกกําลังกาย
มากขึ้น

กองชาง

- ประชาชนในเขตและนอก
เขตเทศบาลมีสถานที่พักผอน
หยอนใจที่ไดมาตรฐาน

กองชาง

- ประชาชนไดมีสถานที่
สําหรับพักผอนหยอนใจ

กองชาง

-64รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน
5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แกคณะกรรมการชุมชน สมาชิก อสม.
และ สมาชิก อปพร. เทศบาล

- เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี
ความรู มีโลกทัศนที่กวางไกล
และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของกลุมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ

3

โครงการสํารวจขอมูลความจําเปน
พื้นฐานของชุมชน (จปฐ.)

เปาหมาย

- จัด ฝกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก
คณะกรรมการชุมชน
สมาชิก อสม. และ สมาชิก
อปพร. เทศบาล
จํานวน 300 คน
- เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย - จัดการแขงขันกีฬาประเภท
ความสามัคคีใหกับประชาชน ตางๆ โดยมีเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
เขารวมการแขงขัน
- เพื่อใหไดขอมูลความจําเปน
พื้นฐานของชุมชน (จปฐ.)

- จัดจางสํารวจขอมูลความ

จําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
ของชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
800,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถนําความรูที่ไดจาก
การฝกอบรมและศึกษาดูงาน
มาใชในการดําเนินงาน
กิจกรรมของกลุมใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีขึ้น และมีความ
สามัคคี

สํานักปลัด

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

- ทําใหไดทราบถึงความ
ขอมูลจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)
รายครัวเรือน ทั้ง 8 ชุมชน
และนําขอมูลที่ไดจัดสงให
กรมการพัฒนาชุมชน

สํานักปลัด

-655. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชน
5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะหประชาชน
ที่

โครงการ

1

โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ และผูปวยเอดส

วัตถุประสงค
- เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ
คนพิการ และผูปวยเอดส
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีความสุข

เปาหมาย
- จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ
และผูปวยเอดส

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,548,000 1,548,000 1,548,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดสสามารถดํารงชีวิต
อยูไดอยางมีความสุข

สํานัดปลัด

-66รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1

โครงการรณรงค ประชาสัมพันธการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหประชาชนมีความรู
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- เพื่อใหความรู สรางจิตสํานึก
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

- จัดทําปายประชาสัมพันธ
ขอความใหความรูดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- เยาวชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน จํานวน 60 คน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

-

30,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนไดรับความรู
ขอมูลขาวสารดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- เยาวชนไดรับความรู ขอมูล
ขาวสาร ดานการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-676. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1

โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา

- เพื่อขุดลอกทอระบายน้ําให
น้ําไหลไดสะดวกและปองกัน
น้ําทวมขัง

- จัดจางขุดลอกทอระบายน้ํา
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

2

โครงการรณรงคติดตั้งบอดักไขมัน

- เพื่อรณรงคใหผูประกอบการ
รานอาหารมีการติดตั้งบอดัก
ไขมัน และเปนการปองกัน
ปญหามลภาวะที่อาจเกิดขึ้นใน
แหลงน้ําสาธารณะ

- รณรงคกลุมผูประกอบการ
รานอาหาร ในเขตเทศบาล
ตําบลกําแพง
- กลุมเปาหมาย 100 คน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ลดปญหาน้ําทวมขังในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- บานเมืองนาอยูนาอาศัย
ปลอดมลภาวะทางน้ํา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-686. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดตั้งศูนยคัดแยกขยะและ
จัดทําปุยอินทรียชีวภาพจากขยะ

2

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก
ขยะมูลฝอย
โครงการปรับปรุงกอสรางบอดักขยะ
ดักไขมัน และถังบําบัดน้ําทิ้งตลาดสด
เทศบาลตําบลกําแพง

3

4

โครงการกอสรางปรับปรุงบอบําบัด
น้ําเสีย

5

โครงการกอสรางปรับปรุงบอพักขยะ
ตลาดสดเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหมีสถานที่สําหรับคัด
จํานวน 1 ศูนย
แยกขยะและจัดทําปุยอินทรีย
ชีวภาพจากขยะ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จํานวน 1 คัน
จัดเก็บขยะมูลฝอย
- เพื่อใหมีถังดักขยะ ดักไขมัน - รื้อถอนถังบําบัดน้ําเดิม
และถังบําบัดน้ําทิ้งในตลาดสด - กอสรางบอดักขยะ ดัก
เทศบาล
ไขมัน คสล. กวาง 1.20 ม.
ยาวรวม 9.00 ม.
- ติ ด ตั้ ง ถั ง บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ไฟ
เบอรแบบเติมอากาศความจุ
ไมนอยกวา 38,000 ล. 2 ชุด
- เพื่อปรับปรุงบอบําบัดน้ําเสีย - กอสรางปรับปรุงบอบําบัด
น้ําเสียคลองน้ําตาย
ใหไดมาตรฐาน
ชุมชนขนมจีน
- เพื่อปรับปรุงบอพักขยะใหได - กอสรางปรับปรุงบอพัก
มาตรฐานและทําใหการจัดเก็บ ขยะตลาดสดเทศบาล
ขนถายขยะจากบอพักสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)
-

-

1,800,000
(งบ อปท.)
-

689,000
(งบ อปท.)

-

-

1,500,000
(งบ อปท.)

-

250,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถนําขยะที่คัดแยก
แลวไปใชประโยชน
เปนปุยได
- สามารถเก็บขยะมูลฝอยได
รวดเร็วขึ้น / มีประสิทธิภาพ
- ผูประกอบการในตลาดสด
เทศบาลมีถังดักขยะ ดักไขมัน
และถังบําบัดน้ําทิ้ง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ทําใหประชาชนไดใช
บอบําบัดน้ําเสียที่ได
มาตรฐาน
- ทําใหการจัดเก็บขนถายขยะ
จากบอพักสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น

กองชาง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองชาง

กองชาง

-69-

ที่

โครงการ

6

โครงการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ
21 ระดับทองถิ่น (Local Agenda 21)

7

โครงการจางเหมากวาดขยะ
ในถนนสายรอง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อสงเสริมพหุภาคีในการ
จํานวนครั้งตามความ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตาม
เหมาะสมและจําเปนเรงดวน
แผนปฏิบัติการ 21 ระดับ
ทองถิ่น
- เพื่อแกไขปญหาขยะในชุมชน จางเหมากวาดขยะในถนน
สายรองของชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

170,000
(งบ อปท.)

170,000
(งบ อปท.)

170,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ชุมชนเกิดการพัฒนาที่กาว
ไกลอยางยั่งยืน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ทําใหปริมาณขยะในถนน
สายรองของชุมชนตางๆ
ลดลง และถนนในชุมชน
มีความสะอาดงามตา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-70รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
ที่

โครงการ

1

โครงการประกวดชุมชนดีเดน

2

โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

3

โครงการเทศบาลพบประชาชน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง
สรางความตระหนักและความ
รับผิดชอบรวมกันในชุมชน
เพื่อใหชุมชนมีความสะอาด
เรียบรอย ลดแหลงแพะพันธ
เชื้อโรคในชุมชน
- เพื่อเปนการจัดเตรียม
โครงการ / กิจกรรม ใหอยูใน
ลักษณะที่พรอมจะบรรลุใน
เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจําปและนําไปปฏิบัติได
ทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
- เพื่อออกพบปะประชาชนใน
8 ชุมชนโดยใหประชาชนได
มีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปญหาตามความ
ตองการในการพัฒนาเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

- สํารวจขอมูลปญหาความ
ตองการของประชาชน (ราย
ครัวเรือน) / ประชุม
ประชาคมเทศบาล ทั้ง 8
ชุมชนในเขตเทศบาล /จัดทํา
รูปเลมแผนพัฒนาเทศบาล
- ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ในเขต
เทศบาลตําบลกําแพง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนเกิดความสามัคคี
รวมมือรวมใจกันดูแลชุมชน
- ชุมชนเกิดความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอยขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

- เทศบาลจะมีแผนพัฒนาเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนา
ใหเจริญกาวหนาและไดใช
งบประมาณอยางมีระบบ

สํานักปลัด

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนไดเขามามีสวน
รวมในการแสดงความ
คิดเห็นเสนอปญหาความ
ตองการในการพัฒนา
เทศบาลใหเจริญกาวหนา

สํานักปลัด

-71-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
การคิดแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมของกลุม ชมรม
คณะกรรมการตางๆ ตลอดจน
พนักงาน ลูกจางประจํา
- เพื่อสนับสนุนให อสม.ไดเขา
รวมกิจกรรมวัน อสม.
- เพื่อรณรงคกิจกรรมดาน
สาธารณสุข
- เพื่อสนับสนุนใหสตรีไดเขา
รวมกิจกรรมวันสตรีสากล

- กลุม ชมรม คณะกรรมการ
ตางๆ ตลอดจนพนักงาน
ลูกจางเทศบาล จํานวนครั้ง
ตามความเหมาะสมและ
จําเปน
- อสม.เทศบาลตําบลกําแพง
จํานวน 120 คน เขารวม
กิจกรรมในวัน อสม.

4

โครงการจัดประชุมประจําเดือน กลุม
ชมรม และคณะกรรมการตางๆ
ตลอดจนการประชุมพนักงาน ลูกจาง
เทศบาล เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

5

โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.

6

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

7

โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
เทศบาล

- เพื่อจัดใหมีการสรรหา
ตัวแทนของชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

8

เลือกตั้ง/เลือกตั้งซอมนายกเทศมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาล

- เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมในการเลือกตั้งในกรณีที่
หมดวาระหรือเกิดเหตุซึ่งไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- สตรีในเขตเทศบาลตําบล
กําแพงทั้ง 8 ชุมชน เขารวม
กิจกรรมวันสตรีสากล

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน โดย
เลือกตั้งใหไดคณะกรรมการ
ชุมชนๆ ละ9 คน
- จัดใหมีการเลือกตั้ง กรณีที่
ครบวาระ หรือนายกและ
สมาชิกสภาเทศบาลลาออก
เสียชีวิต หรือเหตุอื่น ๆ ที่ทํา
ใหพนสภาพ

-

10,000
(งบ อปท.)

-

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- กิจกรรมตางๆ สามารถ
บรรลุเปาประสงคที่วางไว

สํานักปลัด

- อสม.ไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมและไดมีการรณรงค
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข
ใหแกประชาชน
- สตรีในเขตเทศบาลไดมี
สวนรวมในกิจกรรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- ประชาชนไดมีตัวแทนของ
ชุมชน เพื่อทําหนาประสาน
การดําเนินงานระหวางชุมชน
กับเทศบาล
- สามารถจัดการเลือกตั้งได
ทันทวงที่ เชน หมดวาระ
หรือนายกและสมาชิกสภา
เทศบาลลาออก เสียชีวิต หรือ
เหตุอื่น ๆ ที่ทําใหพนสภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-727. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
80,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

1

โครงการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผูบริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงานและลูกจาง
เทศบาล

- จัดฝกอบรมสัมมนาจํานวน
- เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณการปฏิบัติงานให ครัง้ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมกลุมเปาหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จํานวน 60 คน

2

โครงการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทแกบุคลากรเทศบาล

- เพื่อเปนการเพิ่มความรู
ความสามารถของบุคลากร
เทศบาลตําบลกําแพง

- จํานวนตามความจําเปน
และเหมาะสม

279,000
(งบ อปท.)

279,000
(งบ อปท.)

279,000
(งบ อปท.)

3

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาและผูบริหาร
เทศบาลตําบลกําแพง

- เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
และผูบริหารเทศบาลตําบล
กําแพง

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ผูเขารับการฝกอบรม
สัมมนามีความรู
ความสามารถ เพิ่มขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- บุคลากรของเทศบาลมี
ศักยภาพในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น นําความรูที่ไดมา
พัฒนาเทศบาลให
เจริญกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป
- สมาชิกสภาและผูบริหาร
ของเทศบาลตําบลกําแพงมี
ศักยภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-737. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสวัสดิการแกพนักงาน ลูกจางเทศบาล
ที่

โครงการ

1

โครงการสงเสริมกิจกรรมและ
นันทนาการพนักงาน ลูกจางเทศบาล
และคัดเลือกพนักงานลูกจางดีเดน

2

โครงการตรวจสุขภาพประจําปแก
พนักงานและ ลูกจางประจําเทศบาล

วัตถุประสงค
- เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกพนักงาน ลูกจาง
- เพื่อสรางแรงจูงใจและการ
ทํางานเปนทีม
- เพื่อสรางความรัก สามัคคีและ
ความเขาใจอันดีระหวาง
พนักงาน ลูกจาง และกลุม
ชมรมตางๆ
- เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง
เทศบาลมีสุขภาพดี สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย
- ผูบริหาร / สมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 15 คน
- พนักงาน ลูกจาง เทศบาล
จํานวน 85 คน

- พนักงาน ลูกจางประจําของ
เทศบาล จํานวน 30 คน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

24,000
(งบ อปท.)

24,000
(งบ อปท.)

24,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- พนักงาน ลูกจาง เทศบาล
มีความสัมพันธอันดีตอกัน
มากขึ้น
- พนักงาน ลูกจาง เทศบาล มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

- พนักงาน ลูกจางประจําของ
เทศบาล มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

-747. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

- เพื่อใหไดรับทราบขอมูลใน
การดําเนินงานของเทศบาลวา
ประชาชนมีความคิดเห็น
อยางไร มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เทศบาลแคไหน
2 โครงการพัฒนาระบบงานและ
- เพื่อพัฒนาระบบงานของ
เทศบาลตําบลกําแพงใหมี
ฐานขอมูลของเทศบาล
ประสิทธิภาพ
3 โครงการจัดตั้งศูนยบริการรวม
- เพื่ออํานวยความสะดวกและ
รวดเร็วในการรับบริการจาก
( Counter Service)
ภาครัฐและภาคเอกชน
เทศบาลตําบลกําแพง
- เพื่อตอบสนองความตองการ
หลากหลายของประชาชน
ณ จุดเดียว
4. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคลากร
เทศบาลตําบลกําแพง
1

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

เปาหมาย
- สํารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- จัดประชุมพัฒนาระบบงาน
ผูบริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ลูกจางเทศบาล
- นํางานบริการของภาครัฐ
และเอกชนมาไว ณ จุดเดียว
เพื่อใหบริการแกประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

-

2,000,000
(งบ อปท.)

-

- จัดใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ทําใหเทศบาลไดรับทราบ
ขอมูลความพึงพอใจของ
ประชาชน จากการที่เทศบาล
ดําเนินงานและสามารถแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป
- ระบบการดําเนินงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา
และคาใชจาย จากงานบริการ
ณ จุดเดียวของเทศบาล

สํานักปลัด

- บุคลากรของเทศบาลตําบล
กําแพงมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-757. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค - เพื่อปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงคสวนสาธารณะ
ภายในสวนสาธารณะเทศบาล
เทศบาลใหไดมาตรฐาน

2

โครงการปรับปรุงและขยายหองน้ํา
หองสวม ภายในสํานักงานเทศบาล

3

จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลพรอม
อุปกรณตอพวงและหนังสือคูมือ
การใชกลอง
จัดซื้อตูกันความชื้นสําหรับเก็บอุปกรณ - เพื่อจะไดมีตูสําหรับเก็บวัสดุ
อิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและ
สามารถกันความชื้นไดดวย

4

- เพื่อปรับปรุงหองน้ําภายใน
สํานักงานเทศบาลใหได
มาตรฐานสามารถรองรับการ
ใชบริการจากประชาชนและ
เจาหนาที่ของเทศบาล
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
- รื้อกระถางปลูกตนไมเดิม
ออกทั้งหมด / รื้อประตูเหล็ก
เดิมออกทั้งหมด / ฉาบผนัง
ปูน / ติดตั้งประตูแสตนเลส
จํานวน 5 ชุด / ปรับปรุงหอง
เก็บของ จํานวน 1 หอง /
ติดตั้งพัดลมเพดาน
- กอสรางตอเติมหองน้ําหอง
สวม ชาย/หญิง กวาง 3.00 ม.
ยาว 3.50 ม.
- ปรับปรุงหองน้ําเดิมที่มีอยู
ทั้ง ชาย/หญิง
จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล
พรอมอุปกรณตอพวงและ
หนังสือคูมือการใชกลอง
- ซื้อตูกันความชื้นสําหรับ
เก็บวัสดุอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใชใน
งานประชาสัมพันธ
จํานวน 1 ตู

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
263,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนทั่วไปไดใช
บริการอาคารอเนกประสงค
สวนสาธารณะเทศบาลใหได
มาตรฐาน

กองชาง

623,000
(งบ อปท.)

-

-

- สํานักงานเทศบาลมีหองน้ํา
ที่ไดมาตรฐานไวบริการ
ประชาชนผูมาติดตองาน
ของเทศบาล

กองชาง

77,710
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

18,000
(งบ อปท.)

-

-

- วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
มีความคงทนและสามารถยืด
อายุการใชงานไดนานมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

-76-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

จัดซื้อชั้นวางเอกสาร

6

จัดซื้อเครื่องเลนวีซีดี

7

จัดซื้อเครื่องบันทึกเทปคาสเซ็ท
แบบตลับคู (เทปใบ)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

8

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

9

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องสํารองไฟ

- เพื่อใหมีเครื่องปรับอากาศที่
เหมาะสมกับขนาดของหอง
ทํางานและจํานวนเจาหนา
ปฏิบัติงานที่ที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

10 จัดหาเครื่องถายเอกสาร
11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องสํารองไฟ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
- ซื้อชั้นวางเอกสาร
จํานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเครื่องเลนวีซีดี
สําหรับงานประชาสัมพันธ
จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องบันทึกเทป
คาสเซ็ทแบบตลับคู (เทปใบ)
จํานวน 1 เครื่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน
หองสํานักปลัด จํานวน 1 ตัว

- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง
- จัดหา (เชา) เครื่องถาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
พรอมเครื่องสํารองไฟ
จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000
(งบ อปท.)
1,990
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

8,800
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

38,500
(งบ อปท.)

-

-

สํานักปลัด

59,000
(งบ อปท.)

-

-

- ทําใหมีเครื่องปรับอากาศที่
เหมาะสมกับขนาดของหอง
ทํางานและลดปญหาความ
รอนในหองทํางาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

25,000
(งบ อปท.)
59,000
(งบ อปท.)

-

-

สํานักปลัด

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กองการศึกษา

-77-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12 จัดซื้อเครื่องเลนวีซีดี

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

13 จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

14 จัดซื้อรถจักยานยนต

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

15 จัดซื้อลอวัดระยะทางงานสํารวจ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

16 จัดซื้อเทปวัดระยะทางแสตนเลส

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

17 จัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

18 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,990
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

5,000
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

- จัดซื้อรถจักยานยนต เพื่อ
ใชในการปฏิบัติงานกองชาง
จํานวน 1 คัน
- ซื้อลอวัดระยะทาง
งานสํารวจกองชาง

36,000
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองชาง

12,500
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองชาง

- ซื้อเทปวัดระยะทาง
แบบแสตนเลส เพื่อใชใน
การปฏิบัติงานกองชาง
- ซื้อกลองถายรูปดิจิตอล
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
กองชาง จํานวน 1 ตัว
- ซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 1-2

3,500
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองชาง

15,900
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองชาง

2,600
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองชาง

เปาหมาย
- จัดซื้อเครื่องเลนวีซีดี
สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เทศบาล จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
พรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด

-78-

ที่

โครงการ

19 จัดซื้อการดตอบรับ OSM สําหรับ
ตูสาขา PANASONIC
20 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

21 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
22 จัดซื้อ คอฟง ฮอยล
(อุปกรณดึงยึดสายไฟ))
23 จัดซื้อเครื่องตัดหญาพรอมเก็บวัสดุ
อัตโนมัติ
24 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จัดซื้อรถเข็นขยะ ชนิด 2 ลอ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อใหมีเครื่องปรับอากาศที่
เหมาะสมกับขนาดของหอง
ทํางานและจํานวนเจาหนา
ปฏิบัติงานที่ที่เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อใหมีตูสําหรับเก็บเอกสาร

- จัดซื้อการดตอบรับ OSM
สําหรับตูสาขาPANASONIC
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใน
หองกองชาง จํานวน 1 ตัว

- ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อ คอฟง ฮอยล
(อุปกรณดึงยึดสายไฟ))
ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ชุด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อเครื่องตัดหญาพรอมเก็บ
ปฏิบัติงาน
วัสดุอัตโนมัติ ชนิด 4 ลอ
- เพื่อใหมีเครื่องพนหมอกควัน - ซื้อเครื่องพนหมอกควัน
สําหรับกําจัดยุงลาย
จํานวน 1 เครื่อง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเก็บขยะ

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
(งบ อปท.)
38,500
(งบ อปท.)

4,800
(งบ อปท.)
8,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

15,000
(งบ อปท.)
65,000
(งบ อปท.)

-

-

-

-

32,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- ทําใหมีเครื่องปรับอากาศที่
เหมาะสมกับขนาดของหอง
ทํางานและลดปญหาความ
รอนในหองทํางาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- ทําใหสามารถลดปญหา
ยุงลายลงได

กองชาง

- การปฏิบัติงานเก็บขยะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองชาง

กองชาง
กองชาง

-79-

ที่

โครงการ

26 จัดหาเตนท
27 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
28 จัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก
29 จัดซื้อชุดอางน้ําประปาดื่มได

วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีเตนทไวสําหรับ
บริการประชาชน
- เพื่อใหมีตูไวสําหรับเก็บ
เอกสาร
- เพื่อใหมีตูไวสําหรับเก็บ
เอกสาร
- เพื่อใหมีอางน้ําประปาดื่มได
ไวบริการประชาชน

- ซื้อเตนท จํานวน 2 หลัง
- ซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู
- ซื้อตูเหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก
จํานวน 1 ตู
- ซื้อชุดอางน้ําประปา
ดื่มได จํานวน 2 ชุด

2551
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)
4,800
(งบ อปท.)
4,800
(งบ อปท.)
24,000
(งบ อปท.)

(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

30 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อเครื่องวัดความดัน
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน จํานวน 1 เครื่อง

5,000
(งบ อปท.)

-

-

31 จัดซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลและไขมัน
ในเลือด

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อเครื่องตรวจน้ําตาล
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน และไขมันในเลือด

12,000
(งบ อปท.)

-

-

32 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักชนิดยืน

- ซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ชนิดยืน จํานวน 1 เครื่อง

1,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจในการไดรับบริการ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- ประชาชนมีอางน้ําประปาที่
ไดมาตรฐานไวดื่ม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-80-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

33 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็กชนิดนอน
จํานวน 1 เครื่อง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักเด็ก
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน ชนิดนอน จํานวน 1 เครื่อง

34 จัดซื้อกลองวีดีโอบันทึกภาพ

- เพื่อจะไดมีกลองบันทึกภาพที่ - ซื้อกลองวีดีโอบันทึกภาพ
จํานวน 1 ตัว
ไดมาตรฐานไวบันทึกภาพ
กิจกรรมตางๆ

40,000
(งบ อปท.)

-

-

35 จัดซื้อชุดรับแขก

- เพื่อใหมีชุดรับแขกใชสําหรับ - ซื้อชุดรับแขก
จํานวน 1 ชุด
ในหองประชุมอาคาร
ธรรมาภิบาลเทศบาล

10,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีชุดรับแขกเพื่อใชสําหรับ
หองประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาล

กองคลัง

36 จัดซื้อเครื่องพรินเตอร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อใหมีรางระบายน้ําที่ได
มาตรฐาน

10,000
(งบ อปท.)
400,000
(งบ อปท.)
58,000
(งบ อปท.)

-

-

กองคลัง

-

-

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- สามารถระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว

37 โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาล
ตําบลกําแพง (หองทํางานกองคลัง)
38 โครงการปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล
(ติดตั้งรางระบายน้ํา)

- ซื้อเครื่องพรินเตอร
หัวเข็ม จํานวน 1 เครื่อง
- ปรับปรุงหองทํางานกอง
คลังเทศบาลตําบลกําแพง
- ติดตั้งรางระบายน้ํา
แสตนเลส ความยาว 45 ม.
- ทอระบายน้ําแสตนเลส
Ø 4” ความยาวรวม 6 ม.

สํานักปลัด

กองชาง
กองชาง

-81-

ที่

โครงการ

39 จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้

40 จัดซื้อชุดรับแขก

41 จัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย

- ซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
ระดับ 1-2 สําหรับศูนย
อปพร. เทศบาล
- เพื่อใหมีชุดรับแขกใชสําหรับ - ซื้อชุดรับแขกสําหรับศูนย
อปพร. เทศบาล
ศูนย อปพร. เทศบาล
จํานวน 1 ชุด
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อเครื่องพริ้นเตอร
ปฏิบัติงาน
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,600
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

7,180
(งบ อปท.)

-

-

- มีชุดรับแขกเพื่อใชสําหรับ
ศูนย อปพร.เทศบาล

สํานักปลัด

16,000
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

-827. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.6 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1

โครงการ อปพร. เฝาระวังภัย
ในเขตเทศบาล

- เพื่อเฝาระวังภัยใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาล

2

โครงการจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกาย
ผจญเพลิง

- เพื่อใชในการสวมใสขณะ
ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเพลิงไหม

- สมาชิก อปพร.เทศบาล
ออกลาดตระเวรในเขต
เทศบาลทั้ง 8 ชุมชน
ในยามวิกาล
จํานวนตามความเหมาะสม
และจําเปน

3

โครงการจัดซื้อรถยนตกูภัยฉุกเฉิน

- เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

จํานวน 1 คัน

4

โครงการจัดซื้อชุดแผงไฟหยุดตรวจ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ซื้อแผงไฟหยุดตรวจ
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชน จํานวน 2 ชุด

5

โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

จํานวนตามความเหมาะสม
และจําเปน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

-

40,000
(งบ อปท.)

-

-

1,500,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

-

-

-

28,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน
มีความสงบเรียบรอย
ปราศจากเหตุราย

สํานักปลัด

- สามารถใชสวมใสปองกัน
อัคคีภัยไดขณะเกิดเหตุ
ชวยเหลือประชาชน
- สามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดทันตอ
เหตุการณ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการ
ไดรับบริการ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-83-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานดานการชวยเหลือ
กรณีเกิดภัยตางๆ

เปาหมาย
- เจาหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล จํานวน 10 คน

6

โครงการฝกปฏิบัติการกูชีพกูภัย

7

- ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดาน - เพื่อใหประชาชนไดทราบ
การปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เขาถึงการปองกันและหลักการ ในเขตเทศบาล
จํานวน 100 คน
ปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถพัฒนาขีดความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและชวยเหลือ
กรณีเกิดภัยตางๆไดทันทวมที
- ประชาชนมีความพรอมใน
การปองกันภัยและลดความ
เสียหายเมื่อเกิดสาธารณภัย

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-847. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจการทองถิ่น
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาการใหบริการและ
ประชาสัมพันธผลงานของเทศบาล

2

โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในเขตเทศบาลตําบลกําแพง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อเพื่อพัฒนาการใหบริการ
ดานประชาสัมพันธ
- เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆใหประชาชน
ไดรับทราบ
- เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและ
ชัดเจน

- ประชาชนทั้ง 8 ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร

- ปรับปรุงหองทํางานเดิมบุ
ผนังดวยวัสดุเก็บเสียงและปู
พื้นดวยพรม
- ติดตั้งระบบเครื่องกระจาย
เสียงภายในหองทํางาน
- ติดตั้งลําโพงภายในอาคาร
ตลาดสดเทศบาล
- ติดตั้งลําโพงภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล
- เดินสายสัญญาณใหม

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

969,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดทันตอ
เหตุการณ

- ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงและ
ชัดเจนทันตอเหตุการณ

หนวยงาน
สํานักปลัด

กองชาง

-857. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.8 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรายได แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
- ผูเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปาย และภาษีบํารุง
ทองที่
- ผูอยูในขายเสียภาษีทั้ง 3
ประเภท ไดแก ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีปาย และภาษี
บํารุงทองที่

1

โครงการสื่อภาษาเรื่องภาษี

- เพื่อใหความรูเรื่องภาษีแก
ประชาชน

2

โครงการคืนกําไรแกผูเสียภาษี

- เพื่อสรางแรงจูงใจและผูเสีย
ภาษีใหมายื่นแบบ ฯ และเสีย
ภาษีภายในกําหนด

3

โครงการประชาสัมพันธการเสียภาษี

4

โครงการสานสายใยที่ดีตอผูเสียภาษี

- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ - ผูเสียภาษีโรงเรือนและ
ในการเสียภาษีใหกับประชาชน ทีด่ ิน ภาษีปายและภาษีบํารุง
ทองที่
- เพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอผูเสีย - แจกเอกสารแผนพับแกผู
เสียภาษี และผูอยูในขาย
ภาษี
เสียภาษี
- เพื่อสื่อความหมายและ
สรางสรรคงานจัดเก็บภาษีที่ดี
ตอประชาชน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

-

15,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนไดรับความรูเรื่อง
ภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

- ผูเสียภาษีมายื่นแบบ ฯ กอง
คลังและเสียภาษีภายใน
กําหนดเพิ่มมากขึ้น
- เทศบาลมีรายไดจากการ
จัดเก็บภาษีมากขึ้น
- ประชาชนมีความ
กระตือรือรนในการเสียภาษี
มากขึ้นและตรงตอเวลา
- ผูเสียเกิดความรูสึกที่ดีและ
ไดรับความประทับใจตอการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
- ผูอยูในขายเสียภาษีใหความ
รวมมือในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

-86-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

5

โครงการรณรงคชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามกําหนด

- เพื่อสรางแรงจูงใจดานภาษี
ใหแกประชาชน

- รณรงคชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตตามกําหนด

6

โครงการอบรมใหความรูดานภาษี
แกประชาชน

- เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ในดานภาษีใหแกประชาชาชน

- ผูเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปายและภาษีบํารุง
ทองที่

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานภาษีของ
เทศบาล
- ประชาชนมีความรูความ
เขาใจดานภาษีเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

กองคลัง

-877. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.9 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรสําหรับงานทะเบียน
ราษฎร

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการงานทะเบียนราษฎร
ณ สํานักงานเทศบาล

เปาหมาย
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรสําหรับงาน
ทะเบียนราษฎรของเทศบาล
ตําบลกําแพง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
452,100
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนเกิดความสะดวก
และพึงพอใจที่ไดรับบริการ
งานทะเบียนราษฎรใกลบาน

สํานักปลัด

-887. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.10 แนวทางการพัฒนารักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดจางยามทองถิ่น

2

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอละงู

3

โครงการติดตั้งระบบกลองทีวีวงจรปด
ในเขตเทศบาล

4

อุดหนุนกองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 436 ตามโครงการฝกอบรม
ลูกเสือชาวบานใหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- จัดจางเหมา อปพร.เทศบาล
ดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในสวนสาธารณะ
คืนละ 3 คน
- อุดหนุนที่ทําการปกครอง
- เพื่อจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี
อําเภอละงูตามโครงการ
อําเภอละงูและทบทวนการ
จัดงานรัฐพิธี ราชพิธีอําเภอ
ปฏิบัติหนาที่ของ อปพร. /
อาสาสมัครรักษาดินแดนและ ละงูและทบทวน อปพร./
อาสาสมัครรักษาดินแดน
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
และผูชวยผูใหญบานฝาย
ความสงบ
รักษาความสงบ
- เพื่อใหมีกลองทีวีวงจรปด
- ติดตั้งระบบกลองทีวีวงจร
สําหรับเก็บภาพเหตุการณตางๆ ปดในบริเวณเขตเทศบาล
ตําบลกําแพง
ในเขตเทศบาล
- เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลกําแพง

- เพื่อใหผูนําทางศาสนา ผูนํา
ชุมชน ผูนําองคกรตางๆ และ
ประชาชนในพื้นที่ไดเรียนรู
วิชาลูกเสือ นําไปประยุกตใช
แกปญหาภายในชุมชน และ
สรางความสมานฉันท

- อุดหนุนกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 436 ตาม
โครงการฝกอบรมลูกเสือ
ชาวบานใหม โดยมีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 50 คน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
157,680
157,680
157,680
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สวนสาธารณะมีความสงบ
เรียบรอย ปราศจากกลุม
วัยรุนมั่วสุม

สํานักปลัด

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- การดําเนินงานของที่ทําการ
ปกครองอําเภอละงูสําเร็จ
ลุลวงไดตามเปาประสงคที่
วางไว

สํานักปลัด

150,000
(งบ อปท.)

-

150,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

กองชาง

30,000
(งบ อปท.)

-

-

- สรางความรักความสามัคคี
และความสมานฉันทของ
ประชาชนในพื้นที่ สามารถ
อยูรวมกันอยางสันติสุข

สํานักปลัด

-897. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
7.11 แนวทางการพัฒนาบริหารกิจการเทศพาณิชย
ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนาปรับปรุง
สถานธนานุบาล(โรงรับจํานํา)
เทศบาลตําบลกําแพง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานธนา - พัฒนาปรับปรุงสถานธนา
นุบาลเทศบาลตําบลกําแพง
นุบาลเทศบาลตําบลกําแพง
(โรงรับจํานํา) ในการใหบริการ (โรงรับจํานํา)
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจในการให
บริการจากสถานธนานุบาล
เทศบาลตําบลกําแพง

สํานักปลัด

-90รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 -2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
8.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1

โครงการจัดตั้งกลุมและพัฒนาอาชีพแก - เพื่อใหประชาชนมีอาชีพเสริม - จัดตั้งกลุมและฝกอบรม
อาชีพใหแกกลุมอาชีพ
เพิม่ รายไดใหแกครอบครัว
ประชาชน
ในชุมชน

2

โครงการจัดตั้งตลาดกลางในการ
จําหนายสินคา OTOP

- เพื่อใหมีตลาดกลางในการ
จําหนายสินคา OTOP

3

โครงการจัดตั้งกองทุนสัจจะสําหรับ
ผูประกอบการตลาดสดเทศบาล

- เพื่อใหมีกองทุนสําหรับ
ผูประกอบการตลาดสด
เทศบาล

4

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม
ดานการเกษตร

- สงเสริมกิจกรรมดาน
การเกษตรแกประชาชน

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
มีรายไดเพิ่มขึ้น สรางความ
เขมแข็งใหแกครอบครัวและ
ชุมชน
- กลุมอาชีพมีตลาดกลาง
สําหรับจําหนายสินคา OTOP

สํานักปลัด

จํานวน 1 แหง

-

-

500,000
(งบ อปท.)

สํานักปลัด

จํานวน 1 กองทุน

-

30,000
(งบ อปท.)

-

- กลุมผูประกอบการตลาดสด
ไดมีการออมเงินเพื่อเปนทุน
ในการทํามาคาขาย

สํานักปลัด

- จัดกิจกรรมปลูกตนไม
เนื่องในวันสําคัญตางๆ

-

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนในชุมชนเกิด
ความรักความสามัคคีกันใน
การดําเนินกิจกรรมรวมกัน
และทําใหมีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

-918. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
8.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการจัดงานสงเสริมการทองเที่ยว

2

โครงการคายเยาวชนมัคคุเทศก

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และสรางรายไดใหแก
ประชาชน
- เพื่อพัฒนาการเรียนรูในดาน
การทองเที่ยวและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก
เยาวชนในเขตเทศบาล

- จัดงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว จํานวนครั้งตาม
ความเหมาะสม
จํานวน 1 รุน
(60 คน)

3

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ในเขตเทศบาล

- เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
และพัฒนาใหเทศบาลนาอยู
และนามอง

- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน
ในเขตเทศบาล

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
300,000
300,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
150,000
(งบ อปท.)

-

150,000
(งบ อปท.)

-

4,000,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
และทําใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น
- สามารถนําความรูที่ไดจาก
การเขาคายอบรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ดานการ
ทองเที่ยวและการอนุรักษทัพ
ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมได
- เทศบาลมีความสวยงาม
นาอยูและนามอง

สํานักปลัด

กองการศึกษา

กองชาง

-928. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
8.3 แนวทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลใหเปนตลาดสดนาซื้ออยางยั่งยืน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1

โครงการปรับปรุงพื้นที่จําหนายอาหาร
ปรุงสําเร็จรูปในอาคารตลาดสด
เทศบาล

2

โครงการตลาดสดนาซื้อ

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่จําหนาย
อาหารปรุงสําเร็จรูปในอาคาร
ตลาดสดเทศบาลใหได
มาตรฐาน
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ผูบริโภค ตระหนักและตื่นตัว
การเลือกบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

3

โครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารตลาด - เพื่อกอสรางปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล (หลังเกง)
สดเทศบาล (หลังเกา)
ใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย
- ปรับปรุงพื้นที่จําหนาย
อาหารปรุงสําเร็จรูปใน
อาคารตลาดสดเทศบาล
- จัดประชุมผูประกอบการ
คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสด
- ออกตรวจหาสารพิษตกคาง
ในอาหารสด
- พัฒนาทําความสะอาด
ตลาดสดรวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สดและผูประกอบการ
- กอสราง ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล (หลังเกา)
จํานวน 1 แหง

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- ตลาดสดเทศบาลมีพื้นที่
จําหนายอาหารสําเร็จรูปที่ได
มาตรฐานและถูกหลักอนามัย

กองชาง

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจจากการบริโภคอาหาร

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

3,000,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนไดใชบริการ
ตลาดสดที่ดีมีมาตรฐานและ
เกิดความพึงพอใจ

กองชาง

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบตั ิ
และการติดตามประเมินผล
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สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ
เปนขั้นตอนทีส่ ําคัญในการดําเนินงานพัฒนาของเทศบาล
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเทศบาลตําบลกําแพง ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประกอบดวย
1. นายชัยพร
เองฉวน
ประธานกรรมการ
2. นายสากาเรีย
แดงนุย
กรรมการ
3. นายเล็ก
ชูสกุล
กรรมการ
4. นายรมหลี
หลีหมาด
กรรมการ
5. นายสมาน
แดงนุย
กรรมการ
6. วาที่ ร.ต.วรกฤต กาญจนเกยูร
กรรมการ
7. ทองถิ่นอําเภอละงู
กรรมการ
8. ปลัดอําเภอละงูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา
กรรมการ
9. ผอ. กองชาง
กรรมการ
10. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
11. นายธีรวัฒน
เดนบุรณะ
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอผูบริหาร
ทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ทั้งนี้ ใหปด ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตงิ านตามที่เห็นสมควร
การกําหนดวิธกี ารติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการ
ติดตามและประเมินผล
เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลาและ
งบประมาณทีก่ ําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้
การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเปนการ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว

-95การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
กําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
อยางนอยโครงการละ 1 ครัง้ และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นนําเสนอ
ตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

.....................................................................

สวนที่ 7
บัญชีโครงการทีเ่ กินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)

-97บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการกีฬา นันทนาการ และการพักผอนหยอนใจ
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,500,000
-

1

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล

- เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ฟุตบอลใหไดมาตรฐาน

- ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล
หนาสํานักงานเทศบาลตําบล (งบอุดหนุน)
กําแพง

2

โครงการกอสรางสระวายน้ํา

- เพื่อใหเด็ก/เยาวชน/
ประชาชนไดมีสระวายน้ํา
สําหรับออกกําลังกาย

- กอสรางสระวายน้ํา
ในบริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลตําบลกําแพง

-

3

โครงการกอสรางอาคารยิมเนเซี่ยม

- เพื่อใหเด็ก/เยาวชน/
ประชาชนไดมีอาคารยิม
เนเซี่ยมสําหรับออกกําลังกาย

- กอสรางอาคารยิมเนเซี่ยม
จํานวน 1 หลัง

-

รวม

6,500,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

- เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
มีสนามกีฬาฟุตบอล
ไวสําหรับออกกําลังกาย
และทําการแขงขัน
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
7,000,000
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
(งบอุดหนุน)
สระวายน้ําไวสําหรับ
ออกกําลังกาย
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
17,000,000 - เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
(งบอุดหนุน) อาคารยิมเนเซี่ยมไวสําหรับ
ออกกําลังกาย
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรง
7,000,000 17,000,000

หนวยงาน
กองชาง

กองชาง

กองชาง

-98บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แนวทางการพัฒนาจัดระบบเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

โครงการกอสรางเขื่อนกั้นตลิ่งพังแนว - เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง - กอสรางเขื่อนกั้นตลิ่งพัง
เขตสวนสาธารณะเทศบาลตําบลกําแพง บริเวณแนวเขตสวนสาธารณะ บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะที่ติด
เทศบาลตําบลกําแพง
กับตลิ่ง (คลองละงู)
โครงการกอสรางผนังกั้นน้ําปองกัน
- เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง - กอสรางผนังกั้นน้ําปองกัน
ตลิ่งพังบริเวณหวยแหมน
หวยแหมน
ตลิ่งพังบริเวณหวยแหมน

โครงการกอสรางผนังกั้นน้ําปองกัน
ตลิ่งพังบริเวณแนวคลองปากปง

- เพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่งพัง - กอสรางผนังกั้นน้ําปองกัน
คลองปากปง
ตลิง่ พังบริเวณแนวคลอง
ปากปง
รวม

งบประมาณและที่มา
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000
(งบอุดหนุน)

23,387,000

-

-

18,000,000

-

(งบอุดหนุน)

-

(งบอุดหนุน)

29,387,000

18,000,000

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถปองกันดินพังทลาย
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาล
ที่ติดกับตลิ่ง
- สามารถปองกันดินพังทลาย
บริเวณ
หวยแหมนได

กองชาง

- สามารถปองกันดินพังทลาย
บริเวณแนวคลองปากปงได

กองชาง

กองชาง

-99บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551-2553)
เทศบาลตําบลกําแพง
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานธรรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอย - เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูล
โครงการออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

รวมทั้งสิ้น

เปาหมาย
จํานวน 1 ศูนย

งบประมาณและที่มา
2551
2552
(บาท)
(บาท)
119,000,000
-

2553
(บาท)
-

(งบอุดหนุน)

- ออกแบบรายละเอียด
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

2,000,000

-

-

-

-

(งบอุดหนุน)

121,000,000

156,887,000 25,000,000 17,000,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

- สามารถลดปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

- สามารถลดปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

