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ส่วนท ่ี1
บทนำำ



 ส่วนที ่ 1
บทนำา

 การจัดทำาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำาบลกำาแพง เป็น
 แนวทางหน่ึงที่ทำาให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงา แนละให้บริการสาธารณะ

 แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการ
 วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้

    ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดอุุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด  
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลได้อย่างเต็มศักยภาพ

 แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำาบลกำาแพง เป็นการนำาแผน
งาน/   โครงการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5   ปี ของเทศบาล ซึ่ง

   ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การ
  พัฒนา และแนวทางการพัฒนาไว้แล้ว มากำาหนดเป็นแผนพัฒนาสามปี 

 เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การจัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาป ตี่อ
ไป
1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

 แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำาบลกำาแพง เป็นแผนพัฒนา
 ต่อเน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5    ปี กล่าวคือ เป็นการนำา

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการและ เป้าหมาย
 ของการพัฒนาที่กำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒน มาาพิจารณาดำาเนิน

 การสำาหรับในปีที่ 1-3  แต่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำาไป
 ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้งบประมาณของปีน้ันๆ นอกจากน้ีแผนงาน 

  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จะมีสภาพความพร้อม 3 ประการ 
คือ

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำาเนินการ
2. มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบรายการ
3. มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำาบลกำาแพงมีลักษณะกว้างๆ  

ดังน้ี



1.   เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่ง
 หมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5  ปี (พ.ศ.2551-

2555)
2.   เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาเป็นรายปี รวม 3 ปี 

(พ.ศ.2552-2554)    และมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดำาเนิน
 การ ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน

3.  เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการที่จะดำาเนินการในแต่ละ
  ปี รวม 3  ปี โดยสามารถวางแผนได้อย่างต่อเน่ืองและทบทวนได้ทุกปี

4.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผน
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

2.ว ัตถ ุประสงค์ของการจ ัดท ำาแผนพัฒนาสามปี
1.   เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการ

ดำาเนินงานและประโยชน์ของการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี
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2.  เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้อง

  ถ่ิน ได้นำาโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใ แดละบรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาหรือไม่

4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
  ถ่ินในอนาคต และสามารถนำามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ินเพียงใดหรือมีจุดเน้นไป
ทิศทางใด

5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง 
เพื่อนำามาจัดทำาแนวทางการพัฒนาให้สอดคลอ้งก ัน

6. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและราย
ละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผล
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำาแผน

 ในปีต่อๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน
3. ขั ้นตอนในการจ ัดท ำาแผนพัฒนาสามปี

 เพื่อให้การจัดทำาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล มีความสอดคล้อง
 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

สงขลา-   สตูล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล แผนพัฒนาอำาเภอ 
  นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน จึงได้กำาหนดขั้นตอน

 การจัดทำาแผนพัฒนาสามปี ดังน้ี



(1) ขัน้ตอนการเตรียมการจัดทำาแผน
(2) ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
(4)   ขัน้ตอนการกำาหนดวัตถุประสงค ป ์ ระเด็นหลักการพัฒนาโดยให้

       สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
 แผนยุทธศาตร์การพัฒนา รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชน

(5) ขัน้ตอนการจัดทำาร่างแผนพัฒนาสามป ี
(6) ขัน้ตอนการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและประกาศใช้

4. ประโยชน์ของการจ ัดท ำาแผนพัฒนาสามปี
 การจัดทำาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำาบลกำาแพง ถือเป็น

เครื่องมืออย่างหน่ึงที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถดำาเนินการพัฒนาได้ตาม
  วัตถุประสงค์ ตอ่เน่ือง และบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ทั้งด้านระยะเวลาดำาเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ รวม
  ถึงการบริหาร การจัดการ เพราะมีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรไว้

  แล้วทุกด้าน โดยเฉพาะในการจัดทำาแผนพัฒนาสามปี ได้เน้นในเรื่อง
 การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนา ความต่อเน่ือง 

และการจัดทำารายละเอียดแผนงาน/  โครงการ รวมถึงการทบทวน 
 ปรับปรุงเป็นประจำาทุกป เพีื่อให้การพัฒนาครอบคลุมการพัฒนาในทุก

  ด้านตลอดระยะเวลาสามปี เพื่อให้สนองตอบตอ่ปัญหา ความต้องการ
 ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ได้อย่างแท้จริง

ส่วนท ่ี2



สภำพทว่ัไปและข้อมูลพน้ืฐำนทส่ีำำคญั
ของท้องถน่ิ

-4-
 ส่วนที ่ 2

สภาพทั ่วไปและข้อม ูลพ ื ้นฐานที ่ส ำาค ัญของท้องถ ิ่น
............................................

ข้อม ูลท ั ่วไป
ประว ัต ิความเป ็นมา

  เทศบาลตำาบลกำาแพง เป็นเทศบาลตำาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
  ฐานะมาจากสุขาภิบาลกำาแพง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง

 ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542     เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542 ตามพ
 ระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 

  ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4 ตำาบล
   กำาแพง อำาเภอละง จ ู ั งหวัดสตูลก่อนที่จะกล่าวถึงความเป็นมาของ

  เทศบาลตำาบลกำาแพง จะต้องขอกล่าวถึงเมืองละงู ในอดีตว่าเป็นมา
อย่างไร



 ความเป็นมาของเมืองละงูน้ัน ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
หรือพงศาวดารบอกไว้ชัดเจนว่าชุมชนละงูหรือเมืองละงูตั้งขึ้นในสมัย

  ใด แต่มีหลักฐานสำาคัญ 2 อย่างที่เป็นร่องรอยให้เช่ือได้ว่าละงูมีความ
  เจริญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังน้ี

1.   ช่ือเมอืงละงูปรากฏในตำานานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ. 
1950   สมัยเจ้าผู้ครองเมืองนคร พระพนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้า

        เมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ช่ือราชาจุราเจนาคาลายังเมีย เป็นผู้
  ปกครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมือง

   ละงูน้ัน ก่อนเมืองสตูล หรอืสโตยจะเกิดถึง 350  ปี (รวมเรื่องเมือง
 นครศรีธรรมราช 2505:56-57) 

2.    ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดย
   ตามหลักฐานแผนที่วาด ช่ือ Map of Kingdom of siam and cochin china จดัทำาขึ้นโดย

  ชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2371  และได้ปรากฏช่ือเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู 
(ละงู) Meerahit  เมราหิต (   บาราเกต คือ ต.ท่าแพ)  และ Cettool  เซตตูล (สตูล) 

 แสดงว่าละงู มีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาว
ตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า

 “ ”     คำาว่ ล า ะ ง ู เข้าใจว่าช่ือเดิมคงเป็นกรางูหรอืกะละงูหรือ 
      กราละงู คำาว่ ก า ร า เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่าปากดังเช่นปากบารา 
           ปากนำ้า ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น

  “ ”  ละงู หรอืที่เรียกว่า ลากู อันหมายถึงการซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่ง
สมัยน้ันการสัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล-  ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน 
(ถนนสายฉลุง-  ละงู ไม่ม)ี  ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ ท่าเรือ

 ปากบาราเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคยเป็น
  ที่ทำาการค้าขายระหว่างท่าเรือมำาบ ท่าเังรือสุไหงอุเป (อำาเภอทุ่งหว้าใน

ปัจจุบัน)  หรอืท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากน้ีก็ยังมีการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

 ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลกำาแพงจึงเป็น
    จุดศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนใน

  อดตี จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาล
ตำาบลกำาแพง
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  ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72  ตอนที่ 74  ฉบับพิเศษหน้า 144 
 วันที่ 17   กันยายน 2498  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาล

       ตำาบลกำาแพง อำาเภอละง จ ู ั งหวัดสตูลโดยที่เห็นเป็นการสมควร
   ให้ยกฐานะท้องถ่ินบางส่วนในตำาบลกำาแพง อำาเภอละง จ ู ั งหวดัสตูลขึ้น



 เป็นสุขาภิบาล ทำาให้ท้องถ่ินแห่งน้ีมีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่ง
  “มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็น เทศบาลตำาบล

”  กำาแพง เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542

1. สภาพทั ่วไป
  เทศบาลตำาบลกำาแพง เป็นเทศบาลตำาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

  ฐานะมาจากสุขาภิบาลกำาแพง ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
  ฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542     เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542 

 ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำาบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจาก
  เทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรอืการแลกเปลี่ยน

   สินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่น ๆ ของ
      ประชาชนจากอำาเภอต่า ๆ ง โดยรอบคือ อำาเภอละง อูำาเภอท่าแพ  

  อำาเภอทุ่งหว้ แล า ะก่ิงอำาเภอมะนังรวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
 ไทย และชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
       เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ หมู่เกาะเภตรา หรอืแหล่งท่อง

     เที่ยวทางบกกับนำ้าตกวังสายทอง ถำ้าภูผาเพช ฯ ร ลฯซึ่งในแต่ละปีจะมี
 นักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่าน้ีนับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวี

  จำานวนเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ยังเป็นศูนย์กลาง
   ของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่าง ๆ อีกจำานวนมาก

1.1 ลักษณะที ่ต ั ้ง
  เทศบาลตำาบลกำาแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4 ตำาบล

               กำาแพง อำาเภอละง จ ู ั งหวดัสตูลมีพื้นที่รวม2.61 ตารางกิโลเมตร 
 โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี

ทิศเหนือ   จดหมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารตำาบล
        กำาแพง อำาเภอละง จูังหวดัสตูล

ทิศใต ้ จดคลองละงู
ทิศตะวันออก   จดหมู่ที่ 7   ตำาบลกำาแพง และคลองละงู
ทิศตะวันตก      จดคลองปากปิง และคลองละงู

-  เทศบาลตำาบลกำาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล 
  ประมาณ 52  กิโลเมตร

-   เทศบาลตำาบลกำาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง 
  ประมาณ 100 กิโลเมตร

-  เทศบาลตำาบลกำาแพงห่างจากอำา เภอหาดให จญัง่หวัด
  สงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร

-  เทศบาลตำาบลกำาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 ประมาณ 170 กิโลเมตร

-   เทศบาลตำาบลกำาแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
1,140 กิโลเมตร
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 1.2 ลักษณะภูม ิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำาบลกำาแพง 

           เป็นที่ราบมีคลองละงู คลองปากปิง และลำาห้วยต่า ๆ เงป็นอาณาเขตล้อม
 รอบทั้ง 4         ด้าน ทำาให้มีนำ้าใช้เพื่อการเกษ การ ต ปรระมงการปศุสัตว์
     ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการ

บริการต่างๆ
1.3 ลักษณะภูม ิอากาศ
         สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดต่างๆ ของ

    ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุกใน
 ห้วงระยะเดือนมิถุนายน -    ตุลาคม ฤดูรอ้นจะอยู่ในห้วงระยะเดือน

 พฤศจิกายน -    พฤษภาคม อณุหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส 
 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 80%         มีปริมาณนำ้าฝนตก เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 

มิลลิเมตร
1.4 สภาพเศรษฐกิจ

  ประชากรในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ส่วนใหญ่ประกอบ
       อาชีพการค้าขาย รองลงมาคือ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ ทำา

     นา ทำาสวน และรับจ้างทั่วไป โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 
45,000 บาท/คน

1.5   สภาพทางส ังคม
  สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชน

    เมืองอื่น ๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลักและ
 กระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม

 และศาสนาพุทธ ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
2. ด้านโครงสร ้างพื ้นฐาน  (การบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)

2.1 การคมนาคม  /  ขนส่ง  
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง สามารถเดินทาง

      ติดตอ่กับอำาเภอต่า ๆ ง ภายในจังหวัดหรอืต่างจังหวัด โดยการ
  คมนาคมทางบกเป็นหลัก ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล และทั่วถึง 

        ในขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอย ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลได้รับการ
         พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบ ทุกสายแล้ว ทำาให้ประชาชนสามารถ

  สัญจร ไป -           มา ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ทุกฤดูกาล ส่วน
 การคมนาคมด้านอื่น ไม่มี



2.2 การไฟฟ้า  
       ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ได้รับบริการจาก

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำาเภอ ละงู ครบคลุมทุกครัวเรือน
2.3 การประปา
      ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ได้รับบริการนำ้า

             สะอาดจากการประปา ส่วนภูมิภาคแล้ว ประมาณ 60 % ที่เหลอืยัง
  ใช้นำ้าจากบ่อบาดา ห ล รือบ่อนำ้าตื้นโดยเทศบาลได้จัดงบประมาณ

สนับสนุนเป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป
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2.4 การส ื ่อสารและโทรคมนาคม
 -  การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ทำาการ

    ไปรษณีย์โทรเลข จำานวน 1  แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
 - การโทรศัพท์   มีสำานักงานให้บริการโทรศัพท จำ า์นวน 1 

    แห่ง สามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้ง
 ระบบประจำาบ้านและระบบเคลื่อนที มือ่ถือ

 -  การสื่อสารมวลชน  ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพงมีสถานี
 วิทยุกระจายเสียง 1     แห่ง คือ สถานี LIFE  FM  และสามารถรับฟังสถานีวิทยุ

      กระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชน แห่ง
    ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตำารวจภูธรภาค 9  ท่าแพ ซึ่ง

 กระจายเสียงทั้งระบบ FM        และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอด
              โทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน อกีทั้งเทศบาลมีระบบ เสียงตาม

    สาย สามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา
2.5 การจราจร
      สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง สภาพทั่วไป

   ไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมีพื้นที่ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 
    สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู -     ทุ่งหว้า กับ ถนนสายละงู-  ฉลุง และ

ถนนละงู-  ปากบารา มีการประสานงานกับตำารวจจราจรของสถานีตำารวจ
ภูธรอำาเภอละงูโดยใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมการเรื่องงบประมาณด้านการ

          จราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แผงก้ัน ป้ายเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เป็นต้น
2.6 การใช้ท ี ่ด ินและผังเม ือง

  สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ถือได้ว่า
   ยังไม่เป็นระบบ ความเจริญส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผน

  หลัก หรอืผังเมืองที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลง
   เล็ก ๆ เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของ

        สังคมไทยโดยทั่วไป ปัจจุบันโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูลได้



  จัดทำาผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำาบลกำาแพ โงดยความร่วมมือของ 3 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เทศบาลตำาบลกำาแพง อบต.กำาแพง 

และอบต.            ละงู เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ
3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1  โครงสร ้างทางเศรษฐกิจ  /   รายได้ประชากร  
       ประชากรในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ส่วนใหญ่ประกอบ

            อาชีพด้านการค้าขาย อาชีพเกษตรกรรม ทำานา ทำาสวน และ
 รับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังน้ี

                         * อาชีพค้าขาย   สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน 
  ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านการค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุน

 ไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัดใกล้
            เคียง เช่น หาดใหญ่ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และ

      ผลผลิตจากการประมงจากชุมชน รอบนอก และอำาเภอใกล้เคีย เงข้ามา
จำาหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลตำาบลกำาแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า
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          * อาชีพเกษตรกรรม  บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาล
  ตำาบลกำาแพง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น 

    การทำานา ทำาสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพื่อการดำารงชีวิต
 มากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีนำ้าตลอดปี

           เป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ
                       * อาชีพรับจ้าง   เน่ืองจากพื้นที่ของเทศบาลตำาบลกำาแพง อยู่

               ห่างจากทะเลไม่มากนัก จึงมีประชาชนส่วนหน่ึงประกอบอาชีพ
   รับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับ

     ครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และ
จังหวัดใกล้เคียง

 3.2 การเกษตรกรรม   
       เทศบาลตำาบลกำาแพงมีพื้นที่ทั้งสิ ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร 

    เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ประมาณ 500    ไร่ มีประชากร ประมาณ
  ร้อยละ 50      ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำานา ยางพารา ผลไม ้

  มะพร้าว ฯลฯ
3.3 การอ ุตสาหกรรม
       ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลกำาแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาด

    ย่อมภายในครัวเรือน เช่น โรงงานทำาขนมจีนขนาดเล็ก จำานวน 13  โรง ป้ั



  มนำ้ามันเช้ือเพลิง จำานวน 3          แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคล ในพื้นที่ เป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน

3.4  การพาณิชยกรรม  /   การบร ิการ  
       การค้าและการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 2  ฟากถนน สายละงู 

-  ปากบารา ,สายละงู-   ทุ่งหว้า และสายละงู -  ฉลุง เป็นกิจการขนาดเล็ก 
  เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก มตีลาดนัดของเทศบาล 

(ทุกเสาร์)  ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และ
    การประมงระหว่างอำาเภอละงูกับอำาเภอใกล้เคี เ ย ชง่นอำาเภอท่าแพอำาเภอ

    ทุ่งหว้า อำาเภอควนกาหลงและก่ิงอำาเภอมะนัง และคาดว่าในโอกาสต่อ
    ไปธุรกิจการค้า การลงทุน จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่อง

         เที่ยวทางทะเล (  หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัว
 มากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.5 การท่องเท ี ่ยว
      จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหน่ึงของภาคใต้ที่มีสถานที่

  ท่องเที่ยวจำานวนมาก และงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
    สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อทุยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่ง

  ชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงสภาพตาม
  ธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่านไปสู่อุทยานหมู่เกาะดัง

   กล่าวน้ัน จะตอ้งผ่านพื้นที่ของเทศบาลตำาบลกำาแพง นักท่องเที่ยวจะ
  ต้องแวะจับจ่ายใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ทำาให้มีเงินสะพัดในตลาด

  ของเทศบาลตำาบลกำาแพงปีละเป็นจำานวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  เรื่อย ๆ ทุกปี

3.6 การปศุส ัตว ์
        เน่ืองจากเขตเทศบาลตำาบลกำาแพงมีพื้นที่น้ ด อ งัยน้ันการ

     เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัว
      เรือนเท่าน้ัน เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ
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4. ด้านสังคม
4.1 ประชากร
       ประชากรในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง มีจำานวนทั้งสิ้น 

5,247     คน ชาย 2,531      คน หญิง 2,716    คน จำานวนครัวเรือน 2,094  ครัวเรือน
4.2     การศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรมและประเพณี
      ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

  เทศบาล จำานวน 1                 ศนูย์ มีโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
  การศึกษาจังหวัดสตูล จำานวน 1    โรง และโรงเรียนในสังกัด สำานักงาน



  การศึกษาเอกชน จำานวน 1  โรง มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
  ครบ 100%   และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ 100% ปัจจุบันยัง

           ไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล จำานวน 1 แห่ง 
  มัสยิด จำานวน 2   แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80%  นับถือ

  ศาสนาพุทธประมาณ 20%  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
4.3 การสาธารณสุข
      ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุข

  เทศบาล จำานวน 1   แห่ง มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8  แห่งใน 8 
   ชุมชน และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)  จำานวน 9 

    แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำานวน 6  แห่ง และประชาชนสามารถไป
    ใช้บริการจากโรงพยาบาลละงู ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5 

  กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
4.4 การส ังคมสงเคราะห ์และสว ัสด ิการส ังคม   
      ในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลกำาแพงไม่มีสถานสงเคราะห์  

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคมจากทาง
    ราชการพอสมควร โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์คนชรา และผู้ดอ้ย

   โอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ การให้
 สวัสดิการประชาชนผู้มีรายได้น้อย (สปส.)  การประกันสังคม เป็นต้น

4.5 ความปลอดภัยในชีว ิตและทร ัพย ์ส ิน
      ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพงมีสถานีตำารวจภูธรอำาเภอละง ูรับ

 ผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใน
   ส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

 พลเรือน (อปพร.) ที่จดัตั้งโดยเทศบาลตำาบลกำาแพงคอยออกลาดตระเวน
เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาลอีกด้วย
5.  ด้านการเม ือง  -   การบร ิหาร  

5.1 โครงสร ้างและอ ำานาจหน้าท ี่ในการบร ิหารงานของ
เทศบาล

        เทศบาลตำาบลกำาแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำาหนด)  รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็น

  แบบนายกเทศมนตรี มีลักษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาล
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    และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จำานวน 12  คน มาจากการ
            เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขต



  เทศบาล มีวาระการดำารงตำาแหน ่ง 4   ปี ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
 นายกเทศมนตรี 1    คน และรองนายกเทศมนตรี 2  คน ทำาหน้าที่ฝ่ายบริหาร  

 นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยนายก
เทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกำากับควบคุมดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาล

   และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน โดยมี
                 ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล

 รองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจำาของ
  เทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ

 ภายใน ดงัน้ี
  1. สำานักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย

1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานทะเบียนราษฎร
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5  งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

2. กองคลัง ประกอบด้วย
1.5 งานการเงินและบัญชี
1.6 งานผลประโยชน์
1.7 งานพัสดุและทรัพย์สิน

3. กองช่าง ประกอบด้วย
1.8 งานวิศวกรรม
1.9 งานสาธารณูปโภค

  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

   5. กองการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 งานธุรการ
5.2 งานบริหารการศึกษา
5.3   งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

อำานาจหน้าที่ของเทศบาลตำาบลกำาแพง   ตามพระราชบัญญัติ
 เทศบาล พ.ศ. 2496   และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546  มี 2 ลักษณะ 

ดังน้ี
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หน้าที่ที่ต้องทำา  ได้แก่
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำารุงทางบกและทางนำ ้า
3.  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ

  รวมทั้งการกำาจัดมูลฝอย และ สิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8.    บำารุงศิลป จ ะ ารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม

อันดีของท้องถ่ิน
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่อาจจัดทำา  ได้แก่
1.  ให้มีนำ้าสะอาด หรือการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.   ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บำารุงและส่งเสริมการทำามาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบำารุงสถานที่ทำาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.  ให้มีและบำารุงการไฟฟ้ หราือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบำารุงทางระบายนำ ้า
9.เทศพาณิชย์
อำานาจหน้าที่ของเทศบาลตำาบลกำาแพง  ตามพระราชบัญญัติ

กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
พ.ศ. 2542 มดีังน้ี

1. การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
2.   การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก ทางนำ้า และทางระบาย
นำ้า
3.    การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่
จอดรถ
4.     การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6.  การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ



7.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.  การส่งเสริม การท่องเที่ยว
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9.การจัดการศึกษา
10.    การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน

 ชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.  การบำารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณ ภูีมิปัญญาท้อง

            ถ่ินและวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถ่ิน
12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่

อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15.   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง
18.    การกำาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนำ้าเสีย
19.    การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา

พยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

   การอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
24.   การจัดการ การบำารุ แงละการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน 

 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.   การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.  การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย



30.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ตามที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด
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5.2 การคลังท ้องถ ิ ่น
    1. การบริหารรายรับ  รายรับของเทศบาลตำาบลกำาแพง ในปี 

พ.ศ. 2550   รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 41,487,811.44   บาท
    2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลตำาบลกำาแพง 

 ในปี พ.ศ. 2550   รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 39,775,865.63   บาท
5.3  การด ำา เน ินก ิจการพาณ ิชย ์ขอ ง เทศบาลต ำาบล

 กำาแพง หรือองค ์กรชุมชน  
       ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ได้มีการ

         ดำาเนินกิจการพาณิชย์ ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริการเทศบาล
    ตำาบลกำาแพง การจัดตั้งโรงงานนำ้าดื่มตะรุเต แาละได้มีการจัดตั้งสถาน  

 ธนานุบาลของเทศบาลตำาบลกำาแพง (โรงรับจำานำา)
5.4 บทบาทการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในก ิจกรรม

 ทางการเม ือง และการบร ิหาร
      เทศบาลตำาบลกำาแพงได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความสะดวก

  สะดวกในการให้บริการและการบริหารงาน จำานวน 8   ชุมชน คือ ชุมชน
 บ้านออกพัฒนา /  ชุมชนเทศบาล 6 /  ชุมชนขนมจีน /        ชุมชน 8-9  สัมพันธ์ / 
 ชุมชนนาโต๊ะพ่อ /  ชุมชนตลาดสดพัฒนา /  ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชน

 ประชาบำารุ ง
      มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทน

  ประชาชนในชุมชนโดยการเลือกตั้ง เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสาน
     ความร่วมมือกันโดยตลอด ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วม

     ในกิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหา
  ความต้องการต่าง ๆ อีกด้วย

5.5 การอ ำานวยการ เก ี่ย วก ับความปลอดภ ัยในช ีว ิต
 และทร ัพย ์ส ิน สว ัสด ิการของประชาชน



 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

   ตำารวจ สถานีตำารวจภูธรอำาเภอละงู
 สำาหรับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ ปนัจจุบันเทศบาลมีสมาชิก

   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
  ของเทศบาล จำานวน 120    คน มีสถานีดับเพลิง 1  แห่ง อัตรากำาลังเจ้าหน้าที ่ 

6       คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000  ลิตร 1    คัน รถยนต์บรรทุกนำ้า ขนาด 6,000 
 ลิตร 1    คัน และรถยนต์บรรทุกนำ้าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000  ลิตร 1 คัน 

 สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขตเทศบาล และได้ออกไปให้ความ
ช่วยเหลือทุกครั้ง

5.6 สถิต ิและข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการเล ือกต ั ้งท ้องถ ิ ่น
        การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 9 

  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2551            มีกลุ่มการเมืองลงสมัคร จำานวน 1  กลุ่ม 13 คน 
(  นายกเทศมนตรี 1    คน สมาชิกสภาเทศบาล 12 คน)               ไม่มีกลุ่ม

 การเมืองและผู้สมัครอิสระลงแข่ง
      -  ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มี

  จำานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3,318   คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,960  คน คิด
 เป็นร้อยละร้อยละ 59.07   ปรากฏว่านายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ ได้รับเลือก

  ตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
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      - ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 เขต 1   มีจำานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,696   คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,031 คน 

 คิดเป็นร้อยละร้อยละ 60.79  
      - ผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

 เขต 2   มีจำานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,608   คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 922 คน 
 คิดเป็นร้อยละร้อยละ 57.34   ปรากฏว่าทุกคนได้รับเลือกตั้ง

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่งแวดล้อม
6.1 ทรัพยากรนำ้ า
        เทศบาลตำาบลกำาแพง มีลำานำ้าล้อมรอบทั ้ง 4  ด้าน และใช้

        เป็นแนวเขตธรรมชาติ ของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำาบลข้าง
           เคียง คือ ทิศเหนือมีลำาห้วยพรุหมอเป็นแนวเข ท ติ ศใต้มีลำาคลอง

  ละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีลำาคลองปากปิงเป็นแนวเขต จึงมี
 ความสมบูรณ์ในเรื่องของนำ้า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร 

  อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์



6.2 ทรัพยากรป ่าไม ้
      ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพงไม่มีพื้นที่ป่าไ แต่ไดม้พ้ยายาม

    ส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา 
เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่

6.3 ทรัพยากรธรณี
       ในเขตเทศบาลตำาบลกำาแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่

อย่างใด
6.4 สภาพสิ ่งแวดล้อม
      ปัจจุบันการถ่ายนำ้าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหล
     ลงคลองละงู คลองปากปิง และลำาห้วยพรุหม โดอยมีบ่อบำาบัดนำ้าเสียเพียง

   แห่งเดียว คือ บ่อบำาบัดนำ้าเสียชุมชนขนมจ ส่วีนนขยะมูลฝอยได้รับการจัด
    เก็บ ขน เป็นประจำาทุกวัน โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เน้ือที่ประมาณ  

70  ไร่ เป็นของเทศบาลตำาบลกำาแพงเอง

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



ส่วนท ่ี3
สรุปผลกำรพฒันำท้องถน่ิในปีทผ่่ีำนมำ
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 ส่วนที ่ 3
สร ุปผลการพัฒนาท้องถ ิ ่นในปีท ี ่ผ ่านมา

ผลการพัฒนาเทศบาลในปีท ี ่ผ ่านมา
 ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550) เทศบาลตำาบลกำาแพงได้จัดทำาแผน

 พัฒนาของเทศบาลขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ซึ่งสามารถดำาเนินการได้เพียงบางส่วนเท่าน้ั เพรนาะเง่ือนไขด้านงบ

  ประมาณมีจำากัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และปัญหา
        ความต้องการของประชาชน มีมากมาย จึงไม่สามารถดำาเนินการ



 พัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณา
 จัดทำาเฉพาะโครงการที่จำาเป็นเร่งด่วนก่ โอดนยแจงรายละเอียดได้ดังน้ี

ที ่  โครงการ / กิจกรรม งบ
ประมา
ณ

การนำาโครงการตาม
แผนไปปฏิบ ัต ิ

ไม ่ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

งบ
ประมา
ณ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ำ จากหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็
เทศบาลถึงถนนสายละงูฉลุง                                          

696,600  696,581

2 โครงการปรับปรุงโคมไฟแสงสวา่งถนนสายละงู – ฉลุง 553,500  576,000
3 โครงการขยายเขตประปา 

    - ขยายเขตประปาซอยชุมชนขนมจีน
    - ขยายเขตประปาซอยชุมชนบา้นออกพฒันา

576,000 

4 โครงการติดต้งัเสาสูง  Hi – Mast ภายในเขตเทศบาล 870,000 
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเทศบาล 5/1 693,000  669,495
6 โครงการก่อสร้างถนนหินผ ุสายเทศบาล 5/1 เช่ือมต่อ

ถนนสายประสานมิตรเขต อบต.กาำ แพง
277,000  276,985

7 โครงการปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางถนนและติดต้งัเสา
ไฟฟ้าบริเวณถนนส่ีเลน

1,256,500  2,125,000

8 โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนหินผซุอยตน้ไทร 17,300  17,300
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสมนัตรัฐ , ถนน

เทศบาล 6/1 และถนนขา้งศูนยว์ฒันธรรม
72,000  72,000

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายนา้ำ ซอยหลงัธนาคารออมสิน 38,000  38,000
11 โครงการปรับปรุงถนนปากซอยเทศบาล 5 120,000  31,800
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ที ่  โครงการ / กิจกรรม งบ
ประมา
ณ

การนำาโครงการตาม
แผนไปปฏิบ ัต ิ

ไม ่ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

งบ
ประมา
ณ

12 โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ำ ถนนเทศบาล 7/1 374,400  568,976
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายละงู-ปากบารา 375,000  374,998
14 โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ำ ซอยตน้ไทร 1,497,600  616,955



15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายในทอน 1,202,000 
16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายโชคไพศาล 225,000 
17 โครงการก่อสร้างรางระบายนา้ำ  มสัยดิกลางกาำ แพง 150,000  120,189
18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9/1 ซอย 1 206,000 
19 โครงการตีเส้นเคร่ืองหมายบงัคบัจราจรและทางมา้ลาย 292,000  291,989
20 โครงการติดต้งัสแตนเลสโคง้เงา (เลนส์ดูทางแยก) 51,200  51,200
21 โครงการก่อสร้างติดต้งัป้ายช่ือถนนในเขตเทศบาล 240,000  240,000
22 โครงการติดต้งัไฟจราจรกระพริบ Solar Cell

 (เตือนทางขา้ม)
144,000 

23 โครงการติดต้งัไฟจราจรกระพริบ Solar Cell 
(เตือนทางแยก)

72,000 

24 โครงการปรับปรุงไฟจราจรส่ีแยกธนาคารกรุงเทพ 380,000 

25 โครงการจดัต้งักลุ่มและพฒันาอาชีพของประชาชน  40,000  19,514
26 โครงการจดัต้งักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 30,000 
27 โครงการจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 200,000  199,970.55
28 โครงการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน

สาำ หรับศูนยพ์ฒันาเดก็เทศบาลตาำ บลกาำ แพง
30,000  40,480

30 โครงการมอบประกาศนียบตัรเตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เทศบาลตาำ บลกาำ แพง

20,000  19,600

31 โครงการหอ้งสมุดคนเดินทาง 15,000  4,968
32 โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจของเยาวชน

ในเขตเทศบาล
100,000  59,950

33 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเท่ียว 60,000  27,900
34 โครงการจดัต้งัศูนย ์INTERNET เพื่อชุมชน 100,000  99,500
35 โครงการส่งเสริมการอ่านคมัภีร์อลักรุอ่าน 20,000  12,393
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ที ่  โครงการ / กิจกรรม งบ
ประมา
ณ

การนำาโครงการตาม
แผนไปปฏิบ ัต ิ

ไม ่ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

ได ้
ปฏ ิบ ั
ต ิ

งบ
ประมา
ณ

36 โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลป
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน

300,000  300,000

37 โครงการอุดหนุนมสัยดิกลางกาำ แพง เพื่อส่งเสริมใหผู้ ้ 200,000  197,000



ยากไร้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮจัย์
38 โครงการพฒันาฟื้นฟคุูณภาพชีวิต 30,000  15,000
39 โครงการอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา 5,000  5,000
40 โครงการอุดหนุนมสัยดิกลางกาำ แพงตามโครงการส่ง

เสริมการอ่านคมัภีร์อลักรุอ่านแก่เยาวชน
100,000  100,000

41 โครงการหอ้งสมุดคุณธรรม จริยธรรมและศาสนา
ประจาำ ชุมชน

32,000  32,000

42 อุดหนุนวดัอาทรรังสฤษฎิ์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเมรุวดั 150,000  150,000
43 โครงการจดัค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม

พทุธและมุสลิม
30,000 

44 โครงการจดัประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ 
ดา้นสาธารณสุข

30,000  14,180

45 โครงการตลาดสดน่าซื้อ 30,000  30,318
46 โครงการกาำ จดัสัตวพ์าหะนาำ โรค / รณรงคป้์องกนัโรค

ติดต่อ
120,000  62,200

47 โครงการก่อสร้างหลงัคากนัสาดติดต้งัเหลก็ดดัหนา้ต่าง
และปรับสภาพภูมิทศันบ์ริเวณศูนยส์าธารณสุขชุมชน
เทศบาลตาำ บลกาำ แพง

183,500  183,485

48 โครงการก่อสร้างท่ีพกัสาำ หรับเจา้หนา้ท่ีผดูู้แลศูนย์
สาธารณสุขชุมชนเทศบาล

150,000  181,496

49 โครงการจดักิจกรรมสาธารณสุขในโรงเรียน 20,000 
50 โครงการอบรมและกิจกรรมสัมพนัธ์กลุ่มผปู้ระสาน

พลงัแผน่ดิน
50,000  10,000

51 โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้เพื่อสุขภาพท่ีดีชีวีมีสุขแก่
กลุ่มออกกาำ ลงักายแอโรบิก  ไทเ้กก็ และประชาชน
ทว่ัไป

30,000 
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52 โครงการจดัฝึกอบรมการแพทยท์างเลือก(นวดแผนไทย) 50,000 
53 โครงการสายใยสองวยั 15,000  15,000



54 โครงการเยย่ีมมารดาและทารกหลงัคลอด 20,000  19,810
55 โครงการทศันศึกษาดูงานการจดักิจกรรมชมรมไทเ้กก็ 40,000  40,000
56 โครงการทศันศึกษาดูงานการจดักิจกรรมชมรมแอโรบิก 40,000  40,000
57 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มผสูู้งอายุ 40,000  39,600
58 โครงการประกวดสุขภาพเดก็สมบูรณ์ 20,000  13,672
59 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผสูู้งอายุ 40,000  39,520
60 โครงการจดัหาเตน็ทเ์พื่อใชใ้นการประกอบศาสนพิธี

ในกโุบร์
10,000  10,000

61 โครงการจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาจาบงัเกมส์ 250,000  249,997
62 โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ ร่วมการแข่งขนั กรณี

ท่ีส่วนราชการ / เอกชนอ่ืนหรือเทศบาลตาำ บลกาำ แพง
เป็นผดู้าำ เนินการ

200,000  151,191

63 โครงการจดัการแข่งขนักีฬาชุมชนเทศบาลสัมพนัธ์ 270,000  249,999.20
64 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ เคร่ืองเล่นออกกาำ ลงักายศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
100,000 

65 อุดหนุนเทศบาลตาำ บลทุ่งหวา้ตามโครงการจดัการ
แข่งขนักีฬาเทศบาลสัมพนัธ์

10,000  10,000

66 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วนตาำ บลละงูตามโครงการ
จดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์

10,000  5,000

67 โครงการประกวดเตน้แอโรบิก 30,000  30,000
68 โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่ชุมชนต่างๆ 40,000 
69 โครงการร่วมดาำ เนินการจดัการแข่งขนักีฬานกัเรียน

โรงเรียนอนุบาลละงู
10,000  10,000

70 โครงการก่อสร้างมา้นง่ัหินขดับริเวณรอบลานกีฬา
หนา้สาำ นกังานเทศบาลตาำ บลกาำ แพง

42,500  38,000

71 โครงการจดัค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 150,000  149,705
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72 โครงการปรับปรุงต่อเติมหอ้งนา้ำ ดา้นหลงัอาคาร 355,500  355,470



อเนกประสงคส์วนสาธารณะเทศบาลตาำ บลกาำ แพง
73 โครงการจดัซื้อท่ีดิน (เพิ่มเติม) เพื่อขยายแนวเขตสวน

สาธารณะเทศบาลตาำ บลกาำ แพง
700,000 

74 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์เคร่ืองเล่นสาำ หรับเดก็ประจาำ
ชุมชนต่างๆ

480,000  465,600

75 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์เคร่ืองเล่นสาำ หรับเดก็ประจาำ
สวนสาธารณะเทศบาล

825,000  750,000

76 โครงการก่อสร้างซุม้เรียนรู้ตามอธัยาศยั 400,000  449,975
77 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานแก่กลุ่ม ชมรม องคก์รต่างๆ ของเทศบาล
500,000  499,992

78 โครงการสนบัสนุนสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผสูู้งอายุ
คนพิการ และผปู่้วยเอดส์

330,000  324,000

79 โครงการจดัสวสัดิการช่วยเหลือผมีู้รายไดน้อ้ย ผดู้อ้ย
โอกาส และเดก็กาำ พร้า

50,000 

80 โครงการรักษาความสะอาด กวาดขยะ / ฉีดลา้งถนน 100,000  160,800
81 โครงการจดัซื้อภาชนะหรือถงัใส่ขยะ 100,000  99,582
82 โครงการจดักิจกรรมปลูกตน้ไมเ้น่ืองในวนัสาำ คญั 10,000 
83 โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพฒันาชุมชนอยา่งยง่ัยนื 

ตามแผนปฏิบติัการ 21 ระดบัทอ้งถ่ิน (LA 21)
30,000 

84 โครงการการประกวดชุมชนดีเด่น 35,000  34,900
85 โครงการจดัทาำ แผนพฒันาเทศบาล 50,000  34,980
86 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี  120,000  80,236
87 โครงการจดัประชุมประจาำ เดือนของกลุ่ม  ชมรม และ

คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนกังาน
เทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

30,000  22,443

88 โครงการส่งเสริมการจดัทาำ แผนชุมชน 120,000  100,000
89 โครงการจดักิจกรรมวนั อสม. 10,000  7,650
90 โครงการจดักิจกรรมวนัสตรีสากล 10,000  9,960
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91 โครงการเลือกต้งัคณะกรรมการชุมชนเทศบาล 10,000  3,209
92 โครงการเลือกต้งัซ่อมนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา

เทศบาลตาำ บลกาำ แพง
100,000 

93 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้
บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนกังานและลูกจา้ง
เทศบาล

100,000  79,390

94 โครงการจดัทาำ เอกสารคู่มือการปฏิบติังาน 20,000 
95 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิ

ภาพในการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรเทศบาล
100,000 

96 โครงการศึกษาดูงานของผบู้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และเจา้หนา้ท่ีเทศบาล

200,000 

97 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี/โทใหแ้ก่บุคลากรเทศบาลตาำ บลกาำ แพง

120,000  180,000

98 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนนัทนาการพนกังาน 
ลูกจา้งเทศบาลและคดัเลือกพนกังาน  ลูกจา้งดีเด่น

50,000  49,950

99 โครงการตรวจสุขภาพประจาำ ปีใหแ้ก่พนกังาน ลูกจา้ง
ประจาำ เทศบาล

24,000  16,270

100 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี(จดัทาำ
เวป็ไซดเ์ทศบาล)

50,000  20,000

101 โครงการสาำ รวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ดาำ เนินงานของเทศบาล

30,000  25,000

102 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาล 30,000 
103 โครงการจดัทาำ ขอ้มูลพื้นฐานทอ้งถ่ิน 50,000 
104 โครงการจดัประชุมปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบงานของ

เทศบาลตาำ บลกาำ แพง
50,000  28,440

105 โครงการจดัหาอุปกรณ์เพื่อควบคุมการใชพ้ลงังาน (ติด
ต้งัมิเตอร์ประจาำ กองต่างๆ)

27,500  27,500

106 โครงการจดัหาโต๊ะอเนกประสงคเ์พื่อบริการประชาชน 20,000  20,000
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ติ ต ิ
107 โครงการจดัซื้อรถจกัรยานยนต ์จาำ นวน 1 คนั 35,500  36,000
108 โครงการจดัซื้อโทรศพัทส์าำ หรับกอง / งาน 

จาำ นวน 6 เคร่ือง
5,400  3,900

109 โครงการจดัทาำ โพเด่ียมเพื่อใชใ้นกิจกรรมต่างๆ 
(2 ชุด)

20,000  25,000

110 โครงการจดัซื้อกล่องเช่ือมต่อสายโทรศพัทเ์ขา้กบั
เคร่ืองขยายเสียง จาำ นวน 1 เคร่ือง

3,000 

111 โครงการจดัซื้อโต๊ะทาำ งานพร้อมเกา้อี้พนกังาน 
ระดบั 1-2 ใหแ้ก่พนกังานสาำ นกัปลดัเทศบาล 
จาำ นวน 1 ชุด 

2,500  2,500

112 โครงการจดัซื้อโต๊ะทาำ งานพนกังาน ระดบั 1-2 
ใหแ้ก่พนกังานกองช่าง จาำ นวน 2 ตวั

3,600  3,600

113 โครงการจดัซื้อเคร่ืองสูบนา้ำ แบบหอยโข่ง
( 1 เคร่ือง)

35,000  14,700

114 โครงการจดัซื้อโต๊ะทาำ งานพร้อมเกา้อี้พนกังาน 
ระดบั 1-2 ใหแ้ก่พนกังานกองสาธารณสุขฯจาำ นวน 
1 ชุด

2,500 

115 โครงการจดัซื้อเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็มีสาย
สะพาย จาำ นวน 2 เคร่ือง

19,400  17,600

116 โครงการจดัซื้อโต๊ะทาำ งานพร้อมเกา้อี้พนกังาน 
ระดบั 3-6 ใหแ้ก่พนกังานสาำ นกัปลดัเทศบาล 
จาำ นวน 1 ชุด 

3,600  3,800

117 โครงการอบรมสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ใหม่/ต่อเน่ือง 

120,000  198,378

118 โครงการจดัหาถงัเคมีดบัเพลิงเพื่อติดต้งั
ในยา่นชุมชน

20,000 

119 โครงการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ดบัเพลิง
 เช่น หวัฉีด สายส่ง ฯลฯ

30,000 

120 โครงการปรับปรุงศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เทศบาล 

100,000  100,000
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121 โครงการพฒันาการใหบ้ริการและประชาสัมพนัธ์
ผลงานของเทศบาล

150,000  108,950

122 โครงการจดัทาำ ป้ายประชาสัมพนัธ์ประจาำ
สาำ นกังานเทศบาลตาำ บลกาำ แพง

14,000  14,000

123 โครงการส่ือภาษาเร่ืองภาษี 15,000  15,000
124 โครงการคืนกาำ ไรแก่ผเู้สียภาษี 10,000  9,912
125 โครงการสาำ รวจตามความพึงพอใจการใหบ้ริการ

จดัเกบ็ภาษีในเขตเทศบาล
5,000  ไม่ใช้งบ

126 โครงการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การเสียภาษี 10,000  9,938.60
127 โครงการจดัจา้งเหมายามทอ้งถ่ิน 160,704  157,680
128 อุดหนุนท่ีทาำ การปกครองอาำ เภอละงู ตามโครงการ

รัฐพิธี ราชพิธีอาำ เภอละงู และโครงการทบทวนการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปพร./อาสาสมคัรรักษาดินแดน 
และและผชู่้วยผใู้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ

15,000  10,000

129 โครงการติดต้งัระบบกลอ้งทีวีวงจรปิดในเขต
เทศบาลตาำ บลกาำ แพง

150,000 

รวมท้งัส้ิน 20,058,304 31 98 14,220,222.35

หมายเหตุ สร ุปผลการพัฒนาเทศบาลตำาบลกำาแพง  
 ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2550 

  โดยรวมงบกลาง +  รายจ่ายประจ ำ า + รายจ่าย
เพื ่อการลงทุน
                            เป ็นเง ินท ั ้งส ิ ้น    39,775,865.63   บาท



ส่วนท ่ี4
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำในช่วงสำมปี
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 ส่วนที ่ 4
ยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

…………………………………………
 4.1 ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเทศบาลตำาบลกำาแพง
  ว ิส ัยท ัศน์
        เทศบาลตำาบลกำาแพงเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งย ที่มีสภืนาพเศรษฐกิจดี  

ประชาชนมีส่วนร่วม
  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วง

สามปีของเทศบาลต ำาบลก ำาแพง
      เพื่อให้การกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็น

 ไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
 ตรงตามความต้องการ เทศบาลตำาบลกำาแพงจึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การ

 พัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วงสามปี (พ.ศ.2552 -2554)  ไว้ 8 
 ยุทธศาสตร์ 29  แนวทางการพัฒนา ดังน้ี

1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐาน
    1.1      ก่อสร้าง ปรับปรุง บำารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทอ่ระบาย

  นำ้า งานก่อสร้างอื่นๆสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    1.2 พัฒนาระบบจราจร
    1.3 พัฒนาระบบการวางผังเมือง
2.   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรม  

และภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น
    2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
    2.2   การอนุรักษ์และทำานุบำารุงศาสน วัฒ า นธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณี
3. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาสาธารณสุข
    3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข
    3.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
    3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4.   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาก ีฬา นันทนาการ และการพัก

ผ ่อนหย่อนใจ
    4.1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
    4.2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
    4.3 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาความเข ้มแข ็งของชุมชน
    5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



    5.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน

-26-

6. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ง
แวดล้อม

    6.1 สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

    6.2 จัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

    6.3 จัดระบบบำาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.  ยุทธศาสตร ์การพัฒนาการเม ือง การบร ิหาร
    7.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
    7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร
    7.3  ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
    7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่

ดี
    7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
    7.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    7.7  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน
    7.8   ปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
    7.9 ปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร
    7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
8. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาเศรษฐกิจ
    8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
    8.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ
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4.2 นโยบายการพัฒนาของผู้บร ิหารท้องถ ิ ่น
 คำาแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำาบลกำาแพง ตอ่สภาเทศบาล

  ตำาบลกำาแพง เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2551

 พันธกิจท ี ่  1   พัฒนาคุณภาพชีว ิตให ้ประชาชนมีความเป ็นอยู่ท ี ่
ด ี

 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  1   พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนม ีความ
มั ่งค ั ่ง

แนวทางพัฒนา
1.1  สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดยส่งเสริมกิจการ

    สถานธนานุบาล สง่เสริม
 โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออม

 ทรัพย์ในชุมชน เพื่อระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม
1.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจดัตั้งกลุ่มอาชีพ

 ผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน
            1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่อง

 เที่ยวพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูให้เป็น OTOP ดา้นการท่องเที่ยวของ
 จังหวัดสตูล

                           1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน
                        1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการค้าขายและจับจ่ายใช้สอยให้กับประชาชน

  ยุทธศาสตร ์ท ี ่  2     พัฒนาการศ ึกษา และศาสนา ให้คน
 มีความร ู้ ค ู่ค ุณธรรม

                 แนวทางพัฒนา
2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน



                           2.2  ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับ
               ประถมและระดับมัธยม ให้ครบ 100%

                           2.3     ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
                           2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

   โดย พัฒนาศูนย์ ICT เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
                           2.5 ทำานุบำารุงศาสนาทุกศาสนา
                           2.6  สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัด
กิจกรรมพิเศษสำาหรับเด็กและเยาวชนในช่วงมีงานกิจกรรมทางศาสนา

   และช่วงปิดเทอม
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      ยุทธศาสตร ์ท ี ่  3   พัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมี

  สุขภาพ พลานามัยท ี ่สมบ ูรณ์ แข ็งแรง
                            แนวทางพัฒนา
                             3.1   ดแูลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอาย ุ

         แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดทำาสมุดตรวจสุขภาพประจำาต แลัวะจัดให้มี
การตรวจสุขภาพเป็นประจำา
                             3.2     ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ออก

 กำาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้
                              3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

 โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
                              3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยปี
ละครั้ง
                              3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถ

 ให้ บริการได้ครบวงจร
                              3.6  ส่งเสริมให้กลุ่ม อสม.  มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการ

     ดูแลสุขภาพชุมชน อย่างเต็มรูปแบบ
                              3.7  ส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุข
ภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
                               3.8  ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าอาหา ดำ ารเนินการให้ถูก

 สุขลักษณะด้านโภชนาการ และเป็นอาหารปลอดสารพิษ
                               3.9   กำาจัด สัตว์พาหะนำาโรคต่าง อๆย่างสมำ่าเสมอ



                               3.10   รณรงค์ ส่งเสริม ให้เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด

    ยุทธศาสตร ์ท ี ่  4      พัฒนาสว ัสด ิการส ังคม กีฬา และ
  นันทนาการ ให้คนม ีค ุณค่าเท ่าเท ียม

                                                                และม ีส ุขภาพจิตที ่ด ี
                           แนวทางพัฒนา
                             4.1   พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรอืด้อยโอกาสให้ใกล้

   เคียงกับประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ และ
สร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
                             4.2    ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส ์
โดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพอย่างเป็นธรรมและจัดให้ร่วม
กิจกรรมตามโอกาส
                              4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเช่ือมความสามัคคีของ

  ประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
                        สัมพันธ์

                              4.4   ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดย
 จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ และส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้า

ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
                4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจำาชุมชนให้ได้มาตรฐาน
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                4.6  ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์
  รวมของการออกกำาลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดปลูกต้นไม้เพิ่ม

  เติม ปรับพื้นลู่วิ่งเป็นลู่ยางสังเคราะห์ ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์
 การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายนำ้าและสนามเทนนิส

     ยุทธศาสตร ์ท ี ่ 5 เพ ิ ่มความปลอดภัยในชีว ิต
 ทรัพย ์ส ิน ให ้คนมีความสะดวกปลอดภัย

                            แนวทางพัฒนา
                             5.1   ลดอุบัติเหตดุ้านจราจร โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟ

  จราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้ด้านการ
จราจรแก่ประชาชน
                             5.2  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และ
ทั่วถึง
                             5.3  เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย

 เทศบาลปรับปรุงเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากร



                             5.4 จดัอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนออกลาดตระเวน
  เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ในชุมชน

                              5.5  เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยโดยจัดอบรมทบทวนเพิ่มจำานวน

                                      สมาชิก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ

 พันธกิจท ี ่ 2 พัฒนาเม ืองให ้น ่าอย ู่
 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  6    จัดระเบ ียบเม ือง ให ้สงบเร ียบร ้อย

                              แนวทางพัฒนา
                             6.1   จดัวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.  กำาแพง และ 
อบต.   ละงู ดำาเนินการให้มีการจัดระบบผังเมืองรวมชุมชนกำาแพงตาม
นโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
                             6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณตลาดสด

 โดยตีเส้นจอดรถ และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจร
                             6.3 ร่วมมือกับสถานีตำารวจภูธรอำาเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์
ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล
                             6.4  ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ และออก

                                  เทศบัญญัติกำาหนดพื้นที่
       ยุทธศาสตร ์ท ี ่  7   พัฒนา  โครงสร ้างพ ื ้นฐาน ให้ได ้

  มาตรฐานความเป ็นเม ืองน ่าอย ู่
                            แนวทางพัฒนา           
                             7.1       ก่อสร้าง ปรับปรุง บำารุงรักษ ถ า น นสะพานทางเท้าท่อ

  ระบายนำ้า ท่าเทียบเรือ และไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
                             7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีนำ้าประปาใช้
                             7.3  ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพที่ดี สามารถรับฟังได้
ทุกครัวเรือน
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      ยุทธศาสตร ์ท ี ่  8    ปรับภ ูม ิท ัศน ์ เม ือง ให ้ร ่มร ื ่นสวยงาม
                            แนวทางพัฒนา
                             8.1   ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่
สวยงามโดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสมำ่าเสมอ
                             8.2 เพิ่มความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริมทาง
เพิ่มเติม



                             8.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจำาชุมชนริมถนนสาย
                                        รอง

                             8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานลอย
                             8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมืองสนับสนุน

                       การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้าน

 พันธกิจท ี ่  3    สร ้างด ุลยภาพเพื ่อร ักษาค ุณภาพสิ ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ย ั ่งย ืน

 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  9   อนุร ักษ์และใช้ประโยชน์
ทร ัพยากรธรรมชาต ิอย ่างสมดุล

                              แนวทางพัฒนา  
                             9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงูและจัดตั้ง
อาสาสมัครเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
                             9.2 สร้างจิตสำานึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนทราบสมำ่าเสมอ

 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  10    จัดการขยะและน ำ้าเส ียชุมช ในห้เหมาะ
สม

              แนวทางพัฒนา
                             10.1  ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะ

 เพื่อใช้ซำ้าหรือหมุนเวียนใช ก่อน้ทิ้ง
                             10.2   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนน

 สายหลักและถนนสายรองให้สะอาด
                             10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจัดตั้งศูนย์คัดแยกและกำาจัดขยะรวมของเทศบาลเพื่อกำาจัดขยะ
อย่างถูกวิธี
                              10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบำาบัดนำ้าเสียในครัวเรือนจากแหล ่ง

  กำาเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยนำ้าทิ้ง
                              10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้นำ้าหมักชีวภาพในการบำาบัดน ำ้า
เสียชุมชน
                              10.6 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายนำ้าอย่างสมำ่าเสมอ
                              10.7  พัฒนาระบบบำาบัดนำ้าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล เช่นจุดต้วลาดสด

 และจุดชุมชนขนมจีน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  11   อนุร ักษ ์ส ิ ่งแวดล้อมทางศ ิลป
                  ว ัฒนธรรม และภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น



                           ให้คงอยู่ตลอดไป
                             แนวทางพัฒนา
                             11.1  ทำานุบำารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ เช่น ่น 

 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน
                             11.2  ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรม
                             11.3    ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
กิจกรรมศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล

 พันธกิจท ี ่  4     พัฒนาเทศบาลให้เป ็นองค ์กรแห่งการเร ียนร ู้ และ
 เป ็นเล ิศด ้านบร ิการภายใต้การม ีส ่วนร ่วม         

 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  12     พัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ให้
พร ้อมต ่อการให้บร ิการ

                      แนวทางพัฒนา
                              12.1 เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้หรือ

 ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                              12.2 สร้างจิตสำานึกในการให้บริการที่ด (ีService Mind) แก่

 บุคลากร
   12.3  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคี

 ในหมู่บุคลากร
                              12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล

 ยุทธศาสตร ์ท ี ่  13     พัฒนาเคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช ้ และ
สถานที ่ให ้ท ันสม ัยและเพียงพอ

                แนวทางพัฒนา
                               13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำานักงานให้เป็นระบบ
เครือข่าย
                               13.2   ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้สำานักงาน 

      เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร โทรศัพท์ อนิเตอร์เนต ให้พร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
                               13.3   จดัหาเครื่องจักรกลที่จำาเป็นเพิ่มเติม เช่น ยานพาหนะ 

  เครื่องมือช่าง เครื่องพ่นหมอกควัน
                               13.4    ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้น่ังรอ เครื่องปรับ

                                      อากาศห้องนำ้าให้เพียงพอ
                               13.5  เพิ่มเติม อุปกรณ์อำานวยความสะดวกต่างๆในสำานักงาน  

                       เช่นตู้นำ้าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์



      ยุทธศาสตร ์ท ี ่  14    ประย ุกต ์ใช ้เทคโนโลยีในการ
 ทำางาน และให้บร ิการประชาชน

              แนวทางพัฒนา
                               14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 
ภูมิศาสตร์
                               14.2  พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                               14.3 จดัตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
                               14.4 ให้บริการสำานักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์ใน
สำานักงานเทศบาล

-32-

      ยุทธศาสตร ์ท ี ่  15     พัฒนาระบบบริหาร
              แนวทางพัฒนา
                               15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการทำางานให้รวดเร็วทันสมัย
                               15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง
                               15.3 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานโดยใช้หลักการ

 ประเมินของ กพร. 

      ยุทธศาสตร ์ท ี ่  16    พัฒนาเคร ือข ่ายการม ีส ่วนร ่วม
              แนวทางพัฒนา       
                               16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ
                               16.2 



ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
                               16.3  ประสานความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

   อื่นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิชาการ องค์กรเอกชน 
 องค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล

                               16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและ
                                 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

                               16.5 จดัให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็น
  ของประชาชนในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

****************************************



 สว่นที ่ 5
รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554)
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน
    1.1       แนวทางการพัฒนาก่อสร ้างปร ับปรงุ บ ำารุงร ักษาถนน สะพาน ทางเท ้า ท ่อระบายนำ้ า ท ่าเท ียบเร ือ
        งานก่อสร ้างอ ื ่นๆ และการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.พร้อมรางระบายนำ้า 
ค.ส.ล. ซอยเกียรติเจริญชัย
อุทิศ

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพ่ือให้มีระบบ
ระบายนำ้าที่ดี

-ก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.  หนา 0.15 
ม.  กว้าง 4.10 ม.ยาว 
26.00 ม.หรือมีพ้ืนที่

 ไม่น้อยกว่า 106.60 
ตารางเมตร
-ก่อสร้างรางระบาย

 นำ้า
ค.ส.ล.กว้างภายใน 
0.30 ม. ยาวทั้งสอง
ข้างไม่น้อยกว่า 
52.00 ม.

290,000
(งบ 
อปท.)

- - -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย
- มีระบบการระบาย
นำ้าที่ดี

กองช่าง



2. โครงการก่อสร้างท่อ
 ระบายนำ้า พร้อมบ่อพัก 

ค.ส.ล.ถนนหลังตลาดสด

- เพ่ือให้มีระบบการ
ระบายนำ้า
ที่ดีได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างท่อระบาย
นำ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง

 ภายใน 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพักทุก

 ระยะ 10  เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อย

 กว่า 377 เมตร

2,000,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีระบบการระบาย
นำ้าที่ดีและสามารถ
ป้องกันนำ้าท่วมขัง
ได้

กองช่าง
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก

  คอนกรีต ซอยโชค
ไพศาล

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก

  คอนกรีต กว้าง 4.00 
ม.  ยาว 125.00 ม. หรือ
มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร

300,000
(งบ 
อปท.)

- - -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมรางระบายนำ้า 
ซอยข้างโรงนำ้าชลดา

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพ่ือให้มีระบบ
ระบายนำ้าที่ดี

-ก่อสร้างถนนหิน
 คลุกหนา 0.20 

ม.  กว้าง 5.00 ม. ยาว 
69.00 ม. หรือมีพ้ืนที่

 ไม่น้อยกว่า 345 
ตารางเมตร
- ก่อสร้างราง

 ระบายนำ้า

- 280,000
(งบ 
อปท.)

- -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย
- มีระบบการระบาย
นำ้าที่ดี

กองช่าง



ค.ส.ล.กว้างภายใน 
0.50 ม.  ยาว 69 ม.

5 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนในทอน

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์

 ติกคอนกรีต กว้าง 
4.00 ม.  ยาว 668 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

 กว่า 2,672 ตาราง
เมตร

- 2,000,000
(งบ 
อปท.)

- -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
 แอสฟัลท์ติก คอนกรีต 
 ถนนเทศบาล 9/1  ซอย 1

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก

   คอนกรีต กว้าง 4.00 
ม.  ยาว 110 ม. หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
440 ตารางเมตร

- 308,000
(งบ 
อปท.)

- -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
 ผุ

 ถนนเทศบาล 5

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้ใช้ได้ดีกว่าเดิม
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

-ก่อสร้างถนนหินผุ
 หนา 0.60 ม.กว้าง 

4.00 ม.  ยาว 200 ม. 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย

220,000
(งบ 
อปท.)

- - -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง



 กว่า 800.00 ตาราง
เมตร

8 โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณซุ้มเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย

- เพ่ือปรับสภาพภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อม
ภายในสวน
สาธารณะให้ดู
สวยงามสามารถใช้
ให้เกิดประโยชน์
มากขึ้น

-ติดตั้งท่อระบายนำ้า 
Ø 1.00 ม.  ยาว 23 ม.
- ถมดินปรับระดับ 

 หนาเฉลี่ย 0.30 
ม.  พ้ืนที่ 724 ตาราง
เมตร
- ปูบล็อคคอนกรีต

 ทางเดินกว้าง 2.00 
ม.  ยาว 62 ม.
- ปูบล็อกสนาม

  หญ้า พ้ืนที่ 204 
ตารางเมตร

- 463,000
(งบ 
อปท.)

- - มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่สวยงาม

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน
ภายในเขตเทศบาลตำาบล

 กำาแพง

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้แข็งแรงและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

- ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนภายในเขต

 เทศบาล โดยการปู
แอสฟัลท์ติก

 คอนกรีต

1,200,000
(งบ 
อปท.)

- - -ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

10  โครงการขยายประปา
ซอยโรงนำ้าชลดา

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนำ้าประปาใช้

-ขยายเขตประปา 
ซอยโรงนำ้าชลดา 

 ยาว 69 ม.

35,500
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนได้มีนำ้า
ประปาใช้

กองช่าง

-39-



ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

11 โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ระบบบำาบัดนำ้าเสียตลาดสด
เทศบาล

- เพ่ือให้ได้นำ้าเสีย
ที่มาจากตลาดสดได้
ผ่านกระบวนการ
บำาบัดที่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลก่อน
ระบายลงสู่แหล่งนำ้า
สาธารณะ

-ก่อสร้างระบบ
บำาบัดนำ้าเสียโดยใช้
ถังบำาบัดนำ้าเสียไฟ

 เบอร์กลาส พร้อม
บ่อดักไขมัน

850,000
(งบ 
อปท.)

- - - ลดกลิ่นเหม็นจาก
นำ้าเสีย
- มีกระบวนการ
บำาบัดนำ้าเสียที่ถ ูก
ตอ้ง
- สร้างส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างหอถังสูง
 เก็บนำ้าขนาดบรรจุ 10 

ลูกบาศก์เมตร

- เพ่ือเก็บนำ้าไว้ใช้ใน
สำานักงาน
- เพ่ือเพ่ิมแรงดันนำ้า

 สำาหรับใช้ชั้น 2 ของ
สำานักงาน

-ก่อสร้างหอถัง
 โครงเหล็กสูง 11.20 

ม. พร้อมติดตั้งถัง
เก็บนำ้าแสตนเลสจุนำ ้า

 ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 
  ลิตร จำานวน 4 ถัง

450,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีนำ้าใช้ตลอดป ี กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างศาลา
ที่พักผู้โดยสาร

- เพ่ือให้ประชาชนที่
โดยสารโดยรถ
ประจำาทางมีที่
สำาหรับพักจอดรถ

-ก่อสร้างศาลาที่พัก
  ผู้โดยสาร จำานวน 1 

หลงั

500,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนมีที่พัก
รอรถโดยสาร
ประจำาทาง

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย

- เพ่ือให้ระบบเสียง
ตามสายที่มีอยู่เดิม
ได้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นและรับ
ฟังได้ทั่วถึง

- จัดซ้ือครุภัณฑ์แก่
ห้องประชาสัมพันธ์ 
/ ปรับปรุงห้อง

 ควบคุมเสียง / 
ปรับปรุงระบบเสียง

995,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
ทว่งทีและทั่วถึง

กองช่าง



ตามสายตามแนว
ถนนใน
ชุมชน,ภายใน
อาคารและภายใน
อาคารตลาดสด

-40-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

15 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนน

 เทศบาล 5

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-  หนา 0.05 ม.  กว้าง 4.00 ม. 
  ยาว 200 ม. หรือมีพ้ืนที่

 ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร

- - 400,000
(งบ 
อปท.)

-ประชาชนมีถนน
ใ ช้ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม ที่
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

16 โครงการขยายเขต
 ไฟฟ้า

 ถนนเทศบาล 5/1

- เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางการ
คมนาคมและเกิด
ความปลอดภัยใน
ยามคำ่าคืน

-  ขยายเขตไฟฟ้า ถนน
 เทศบาล 5 /1

210,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมยาม
คำ่าคืน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์

  ติกคอนกรีต ซอยโรง
นำ้าชลดา

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
   ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 

ม.  ยาว 69.00 ม. หรือมี
 พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 345 

ตารางเมตร

- 175,000
(งบ 
อปท.)

- -ประชาชนมีถนน
ใ ช้ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม ที่
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง



18 โครงการปรับปรุงผิว
 จราจร

 ถนนเทศบาล 1

- เพ่ือปรับปรุงถนน
ให้แข็งแรงและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
  ทับผิวหน้า หนา 0.04 

   เมตร กว้างเฉลี่ย 7.60 ม. 
  ยาวไม่น้อยกว่า 585 ม. 

หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,446  ตร.ม. และตีเส้น
จราจรคู่ขนานก่ึงกลาง

 ถนน ความยาวรวม 
1,170.00  เมตร หรือพ้ืนที่

 ไม่น้อยกว่า 117.00 ตรม.

1,727,000
(งบ 
อปท.)

- - -ประชาชนมีถนน
ใ ช้ ใ น ก า ร
ค ม น า ค ม ที่
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

-41-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

19 โครงการจัดทำาห้องศูนย์ให ้
บริการ
รับชำาระเงินเพ่ือประชาชน

-  เพ่ือให้มีห้อง
สำาหรับจัดตั้งเป็นศูนย ์
ให้บริการรับชำาระ
เงินแก่ประชาชน

- จัดทำาห้องศูนย์ให ้
บริการรับชำาระเงิน

 เพ่ือประชาชน โดย
 ก้ันห้องสูง 2.50 ม. 

 ยาว 7.30 ม.

100,000
(งบ 
อปท.)

- - - ทำาให้มีห้องเพ่ือจัด
ตัง้
เป็นศูนย์ให้บริการ
รับชำาระเงินแก่
ประชาชน

กองช่าง



20 โครงการขุดลอกคลอง
ปากปิง

- เพ่ือปรับสภาพทาง
ธรรมชาติของลำาห้วย
และเพ่ือกำาจัดวัชพืช
ตามตื้นเขิน
- เพ่ือปรับสภาพทาง
ธรรมชาติของ
ลำาคลองและเพ่ือ
กำาจัดวัชพืชตามตื้น
เขิน

 - ขุดลอกคลองปาก
  ปิง ด้วยรถขุด โดย

ขุดท้องคลองกว้าง 
3.00  ม.ปากคลอง

 กว้าง 13.00 ม. ขุดลึก
จากท้องคลองเดิม

 ประมาณ 1.49 ม. 
ความยาวไม่น้อย

 กว่า
200 เมตร

97,800
(งบ 
อปท.)

- - - สภาพลำาห้วยแหมน
มีความสะอาดและ
คงความเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น
- สภาพลำาคลองมี
ความสะอาดและคง
ความเป็นธรรมชาติ
มากขึ้น

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ถนนหลัง
ตลาดสดเทศบาล

- เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางการ
คมนาคมและสะดวก
ปลอดภัยในยาม
คำ่าคืน

- ขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนหลังตลาดสด
เทศบาล

135,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคมยามคำ่าคืน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตถนนหลัง
ตลาดสด

- เพ่ือให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

-  ช่วงที่ 1  กว้าง 8.60 
ม.  ยาว 31.00 ม. 
-  ช่วงที่ 2  กว้าง 10.80 
ม.  ยาว 170 ม.

1,500,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-42-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )



23 โครงการจัดทำาป้าย
ประชาสัมพันธ์

- เพ่ือให้มีป้ายสำาหรับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

 ข่าวสารต่างๆ ของ
เทศบาลและอ่ืนๆ

-  จำานวน 5 ป้าย 
เพ่ือติดตั้งไวห้น้า
อาคารธรรมาภิบาล

 และศูนย์ ICT 
เทศบาล

37,000
(งบ 
อปท.)

- - - ทำาให้มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
- ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุ

- เพ่ือให้มีอาคาร
สำาหรับเก็บพัสดุที่ได ้
มาตรฐาน

-  ปรับปรุงอาคาร
เก็บพัสดุของ
เทศบาล

350,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีอาคารเก็บพัสดุที่
ได้มาตรฐานไว้เก็บ
วสัดุต่างๆ

กองช่าง

25  โครงการติดตั้งเสาสูง HI-
MAST ภายในเขตเทศบาล

- เพ่ือปรับปรุงแสง
สว่างบนท้องถนนให้
เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชนผู้ใช้รถ

-  ติดตั้งเสาสูง HI-
MAST ภายในเขต
เทศบาล

- - 950,000
(งบ 
อปท.)

-  ประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนเกิดความ
สะดวกปลอดภัยใน
ยามคำ่าคืน

กองช่าง

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในเขตเทศบาล

- เพ่ือให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างเส้นทางการ
คมนาคม

- ขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในเขต
เทศบาล

- - 850,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน
สายเลียบคลอง

 ปากปิง - นาโต๊ะพ่อ

- เพ่ือให้ได้ถนนที่มี
มาตรฐานแข็งแรง
และปลอดภัยในการ
คมนาคม

-ก่อสร้างถนนสาย
เลียบคลองปากปิง 
– นาโต๊ะพ่อ

- - 1,600,000
(งบ 
อปท.)

-ประชาชนมีถนน
ใช้ในการคมนาคม
ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัย

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างราง
  ระบายนำ้า ซอย 6

(ท่านา-หว้ยแหมน)

- เพ่ือให้มีรางระบาย
นำ้าที่ได้มาตรฐานและ
เพ่ือเป็นการป้องกัน
นำ้าท่วมขัง

- ก่อสร้างราง
  ระบายนำ้า ซอย 6 (

ท่านา-หว้ยแหมน)

- 2,200,000
(งบ 
อปท.)

- - สามารถป้องกันนำ้า
ทว่มขังและสามารถ
ระบายนำ้าได้อย่าง
รวดเร็ว

กองช่าง



-43-

รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน
    1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1. โครงการปรับปรุง
สัญญาณไฟฟ้าจราจร 
ส่ีแยกธนาคารกรุงเทพ

- เพ่ือลดอุบัติเหตุ
- เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟ
 สัญญาณจราจร 4 PHASE 

 ระบบ Fixtime (ตู้ควบคุม
ใหม่) 1 ตู้
-  ติดตั้งโคมแบบ LED 300 
มม.32 ดวง
-  ติดตั้งสายไฟ NYY 4x1.5 
SQ.MM 120 ม.
- ค่าขุดฝังสายไฟพร้อม

 ท่อร้อยสาย 120 ม.
-  ค่าแรงติดตั้งหัวไฟ 8 จดุ
-  หลอดไฟจอ Count Down 3 
จอ
-  ค่าขนส่ง 1 LS

- 410,000
(งบ 
อปท.)

- - มีความปลอดภัย
ในชีวติ

กองช่าง
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐาน
    1.3 แนวทางการพัฒนาระบบการวางผังเม ือง

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 อุดหนุนสำานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด

 สตูล ตามโครงการวาง
และจัดทำาผังเมืองรวม
ชุมชนกำาแพง

- เพ่ือวางแนวทาง
การพัฒนาชุมชนให้

 มีระเบียบ โดยวางผัง
โครงการคมนาคม
และขนส่งให้สัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต

- วางและจัดทำา
ผังเมืองรวมชุมชน

 กำาแพง ตาม
ระเบียบและขั้น
ตอนที่กำาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ
การวางผังเมือง 
พ.ศ.2518

375,000
(งบ 
อปท.)

- - - ชุมชนมีความ
สวยงามเจริญ
เติบโตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
และถูกสุขลักษณะ 
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การอยู่อาศัย
- มีกฎระเบียบ
ผังเมืองรวมชุมชน
กำาแพงบังคับใช้

 ผังเมืองรวม ตาม
 มาตรา 17 พระราช

บัญญตัิการผังเมือง 

สำานักปลัด



พ.ศ.2518
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)
เทศบาลตำาบลกำาแพง

2.    ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรม และภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น
    2.1 แนวทางการพัฒนาจ ัดการศ ึกษา

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการเสริมเพ่ิมความรู้
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

-เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของเด็ก

 นักเรียน มัธยมศึกษา
 ปีที่ 6 

ในการสอบเรียนต่อ
ในระดับ
ที่สูงขึ้น

- เด็กเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน

  เขตเทศบาล จำานวน 50 
คน
 (1 รุ่น)

45,000
(งบ 
อปท.)

45,000
(งบ 
อปท.)

45,000
(งบ 
อปท.)

- เด็กนักเรียนมี
โอกาสสอบเข้า
เรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ิม
มากขึ้น

กองการ
ศึกษา

2 โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรเตรียม
ความพร้อมนักเรียนศูนย์

- เพ่ือพัฒนาความ
พร้อมของเด็กทุกๆ

 ด้าน และพัฒนา

- จำานวนนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 เทศบาลตำาบลกำาแพง

20,000
(งบ 

20,000
(งบ 

20,000
(งบ 

- เด็กนักเรียนมี
ความ
กระตือรือร้นใน

กองการ
ศึกษา



พัฒนาเด็กเทศบาลตำาบล
กำาแพง

ความพร้อมของเด็ก
ก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา

40 คน อปท.) อปท.) อปท.) การเรียนมากขึ้น

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ตามความสนใจของ
เยาวชนในเขตเทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมในการฝึก
ทักษะทางเรียนรู้

 -  เด็ก /  เยาวชน ในเขต
  เทศบาล ทั้ง 8 ชุมชน

- 75,000
(งบ 
อปท.)

75,000
(งบ 
อปท.)

-  เด็ก / เยาวชน 
สามารถมีทักษะ
ทางการเรียนรู้ที่
เพ่ิมขึ้น

กองการ
ศึกษา

4 โครงการฝึกอบรมภาษา
ต่างประเทศ
เพ่ือการท่องเที่ยว

-เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ

-  จำานวน 1 รุ่น(100 คน) 100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชน
 สามารถพูด อ่าน 

เขียนภาษาต่าง
ประเทศได้

กองการ
ศึกษา
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

5 โครงการจัดซ้ือส่ือการ
เรียนรู้สำาหรับห้องสมุดในเขต
เทศบาลกำาแพง

- เพ่ือเป็นแหล่งเรียน
  รู้ เผยแพร่ ขอ้มูล
ข่าวสารให้

 ประชาชน รักการ
 อ่าน และการค้นคว้า

-จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
รายวันและวารสาร

  ต่าง ๆ สำาหรับห้องสมุ ด
คนเดินทางและซุ้ม
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
- จัดซ้ือหนังสือเก่ียว
กับคอมพิวเตอร์

 สำาหรับศูนย ์ ICT 
เทศบาลตำาบลกำาแพง

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
 (งบ 
อปท.)

- ประชาชนทั่วไป
ได้รับข้อมูล

 ข่าวสาร และ
  ความรู้ต่าง ๆ ที่

ทันต่อเหตุการณ์

กองการ
ศึกษา



- จัดซ้ือหนังสือหลักคำา
สอนทางด้านศาสนา

  ห้องสมุด คุณธรรม ทั้ง 
8 ชุมชน

6 โครงการสอนแม่ดูลูก - เพ่ือสร้างสาย
สัมพันธ์ด้านกิจกรรม
ระหว่างแม่และลูก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล

- จัดอบรมด้านการ
ดูแลลูกอย่างถูกวิธีให้
แก่แม่ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

 - ทำาให้เกิดสาย
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างแม่และ
ลูก

กองการ
ศึกษา

7 จัดหาวัสดุการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

- เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนให้มีความ
ก้าวหน้า

- ซ้ือวัสดุการศึกษาแก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตำาบลกำาแพง

54,000
(งบ 
อปท.)

54,000
(งบ 
อปท.)

54,000
(งบ 
อปท.)

- เด็กนักเรียนมี
ความรู้ความ
สามารถเพ่ิมขึ้น

กองการ
ศึกษา
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
2.    ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการศ ึกษา ศาสนา ว ัฒนธรรม และภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น
    2.2   แนวทางการพัฒนาอนุร ักษ์และท ำานุบ ำาร ุงศาส ว น ัฒา นธรรมและภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น
ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย งบประมาณและที ่มา ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด

ว ่าจะได ้ร ับ
หนว่ย
งาน2552 2553 2554



(บาท ) (บาท ) (บาท )
1 โครงการส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน
- เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้อ่าน
คัมภีร์
อัลกรุอ่าน

- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำาบล
กำาแพง

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
 (งบ 
อปท.)

20,000
 (งบ 
อปท.)

-เด็กและเยาวชน
สามารถอ่าน
คัมภีร์อัลกรุอ่าน
ได้
-มีคุณธรรม 

 จริยธรรม ในการ
ดำาเนินชีวิต

กองการ
ศึกษา

2 โครงการพิธีการทาง
 ศาสนา

 งานประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

- เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางด้าน 

 ศาสนา และปลูกฝัง
 คุณธรรม จริยธรรม

ให้กับประชาชน

-  อาสาฬหบูชา เข้า
พรรษา/ งานเมาลิด/
งานสมโภชหลวงปู่คง/
งานรอมฎอน/งานสุ
นัต/งานวันเด็กแห่ง
ชาติ/งานลอยกระทง

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนยึดม่ัน
ในด้านศาสนา
เป็นแนวทางใน
การดำาเนินชีวิต

กองการ
ศึกษา

3 อุดหนุนมัสยิดกลางกำาแพง
ตามโครงการส่งเสริมให้ผู้
ยากไร้มีโอกาสไปประกอ
บพิธีฮัจย์

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้คนยากจนมี
โอกาสไปประกอ
บพิธีฮัจย์

- ประชาชนผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามที่

 ยากจนจำานวน 2 คน

250,000
(งบ 
อปท.)

250,000
(งบ 
อปท.)

250,000
(งบ 
อปท.)

- สามารถช่วย
เหลือคนยากจน
ให้มีโอกาสไป
ประกอบพิธีฮัจย์
ได้

กองการ
ศึกษา

4 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม

- เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

 ด้วยหลักธรรม คำา
สอนของศาสนา

  - จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจรวมทั้งเยาวชน
ที่สนใจ

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนมี
 ความรู้ ความ

เข้าใจในหลัก
 ธรรม คำาสอน

ของศาสนามาก
ขึ้น

กองการ
ศึกษา
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย งบประมาณและที ่มา ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด หนว่ย



ว ่าจะได ้ร ับ งาน
2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
5 อุดหนุนมัสยิดกลางกำาแพง 

ตามโครงการส่งเสริมการ
อ่านคัมภีร์อัลกรุอ่าน
แก่เยาวชน

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชน
ได้อ่านคัมภีร์
อัลกรุอ่าน

- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำาบล

 กำาแพงทั้ง 8 ชุมชน

100,000
 (งบ 
อปท.)

100,000
 (งบ 
อปท.)

100,000
 (งบ 
อปท.)

- เด็กและเยาวชน
 สามารถ อ่าน

คัมภีร์อัลกรุอ่าน
 ได้ และนำาหลัก

คำาสอนของ
ศาสนาไปใช้
ดำาเนินชีวิต

กองการ
ศึกษา

6 อุดหนุนมัสยิดกลางกำาแพง
ตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจำา
มัสยิดกลางกำาแพง

-เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาของเด็ก
นักเรียนศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจำา
มัสยิดกลางกำาแพง
และเพ่ือส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ
แก่เด็กนักเรียน

 อุดหนุนมัสยิดกลาง
กำาแพงตามโครงการส่ ง
เสริมกิจกรรมทักษะ
ทางวิชาการของศูนย์

 อบรมศาสนา อิสลาม
และจริยธรรมประจำา
มัสยิดกลางกำาแพง

50,000
(งบ 
อปท.)

50,000
 (งบ 
อปท.)

50,000
 (งบ 
อปท.)

-เด็กนักเรียนมี
ทักษะทางวิชา
รการที่ดีขึ้น
- เด็กนักเรียนมี
ความตระหนัก
และเห็นความ
สำาคัญในการ
เรียนศาสนาและ
จริยธรรม

กองการ
ศึกษา

7 โครงการเยาวชนศึกษา
พุทธศาสนา
วันอาทิตย์

- เพ่ือส่งเสริมเด็ก 
 เยาวชน และ

ประชาชนให้ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้
พุทธศาสนาและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

-  จัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนาในวัน
อาทิตย์

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

-  เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมี
ความรู้ในหลัดคำา
สอนของศาสนา

กองการ
ศึกษา

8 อุดหนุนวัสอาทรรังสฤษฏิ์
ตามโครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจารีณี
ภาคฤดูร้อน

- เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางด้าน 
ศาสนาให้แก่
เยาวชนในเขต

-อุดหนุนวัดอาทรรัง
สฤษฎิ์เพ่ือดำาเนิน
โครงการบรรพชา

 สามเณรและบวช ศลี

- 80,000 
(งบ 
อปท.)

- - เยาวชนมีความรู้
ในหลักคำาสอน
ของศาสนาเพ่ิม
มากขึ้น

กองการ
ศึกษา



เทศบาล จาริณีภาคฤดูร้อน

9 อุดหนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาแก่ศาลเจ้า
กวงฮกเกง

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดงาน
กินเจ

- อุดหนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาแก่ศาลเจ้ากวง
ฮกเกง

10,000
 (งบ 
อปท.)

10,000
 (งบ 
อปท.)

10,000
 (งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้
 เข้าร่วม กิจกรรม

และสามารถนำา
หลกัคำาสอนของ
ศาสนามาใช้ใน
การดำาเนินชีวิต

กองการ
ศึกษา
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

10 โครงการตลาดนัดธรรมะ - เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนาให้แก่
ประชาชน

-จัดกิจกรรมาทางด้าน
ศาสนาของทุกศาสนา
ในเขตเทศบาล

- 30,000
 (งบ 
อปท.)

- - ประชาชนมี
ความรู้ในหลักคำา
สอนของศาสนา
เพ่ิมมากขึ้น

กองการ
ศึกษา

11 โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการสอนคัมภีร์อัลกุ
รอ่าน

- เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสอนคัมภีร์อัลกุ
รอ่านให้แก่บุคลากร
ด้านการสอนคัมภีร์
อัลกุรอ่านของชุมชน 

 ทั้ง 8 ชุมชน

- จัดอบรมทักษะด้าน
การสอนคัมภีร์อัลกุ
รอ่านให้แก่บุคลากร
ด้านการสอนคัมภีร์อัล

 กุรอ่านของชุมชน ทั้ง 
8 ชุมชน

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- บุคลากรที่สอน
คัมภีร์
อัลกุรอ่านเกิด
ทักษะในการสอน
คัมภีร์อัลกุรอ่าน
เพ่ิมมากขึ้น

กองการ
ศึกษา

12  อุดหนุนอำาเภอละง ใูน
โครงการจัดงานเมาลิด
กลางอำาเภอละงู

- เพ่ือจัดงานทางด้าน
ศาสนาแก่ประชาชน
ในเขตอำาเภอละงู

- อุดหนุนอำาเภอละงู 
ในโครงการจัดงาน
เมาลิดกลางอำาเภอละงู

50,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนา

กองการ
ศึกษา



13 อุดหนุนมัสยิดกลางกำาแพง
ในโครงการงานพัฒนา
ศาสนสถาน

-  เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ศาสนสถานให้ได้
มาตรฐานรองรับการ
ปฏิบัติศาสนกิจของ
ประชาชน

- อุดหนุนมัสยิดกลาง
กำาแพงในโครงการ
งานพัฒนาศาสน
สถาน

50,000
(งบ 
อปท.)

- - - ศาสนสถานได้
รับการพัฒนา
ปรับปรุงสมบูรณ์
ได้มาตรฐาน

กองการ
ศึกษา
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554)
เทศบาลตำาบลกำาแพง

3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านสาธารณสุข
     3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมความร ูแ้ละให้บร ิการสาธารณสุข

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
1. โครงการจัด

 ประชุมกลุ่ม ชมรม 
 คณะกรรมการ ต่าง 

 ๆ ด้านสาธารณสุข

- เพ่ือประสานงาน
  และ

  แลกเปลี่ยนความคิด
  เห็น

  ในการดำาเนินงาน
 ของกลุ่ม

-  จัดประชุมกลุ่ม / 
ชมรมและ
    คณะกรรมการต่าง ๆ 
ที่
   เก่ียวข้องกับ
ขอบข่ายของ

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

-  กิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถ
   บรรลุวตัถุประสงค์
ที่
   วางไว้

- กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม



 ชมรมและคณะ
กรรมการต่างๆ

   งานสาธารณสุข

2. โครงการจัดซ้ือ
 วัสดุ อุปกรณ์ 

 เวชภัณฑ์ ประจำา
ศูนย์สาธารณสุข

 มูลฐานชุมชน (ศ
สมช.) เทศบาล
ตำาบลกำาแพง

- เพ่ือให้ศูนย์
สาธารณสุข
  มูลฐานชุมชนให้
บริการ
  ประชาชนได้อย่าง
   สมบูรณ์แบบ มีวัสดุ 
   อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ 
ที่
  พร้อมให้บริการ

-   จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
   เวชภัณฑ์ให้ศูนย์
   สาธารณสุขมูลฐาน

 ชุมชน
    ทั้ง 8 ชุมชน

- 16,000
(งบ 
อปท.)

- - ประชาชนได้รับ
บริการ
   สาธารณสุข
มูลฐานจาก
     ศูนย์ฯ ใกล้บ้าน
- ได้รับการบริการ
รักษา
   โดยเบื้องต้น

- กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

3. โครงการจัดซ้ือ
 วัสดุ ครุภัณฑ์

ทางการแพทย์
ประจำาศูนย์บริการ  
สาธารณสุข
เทศบาลตำาบล
กำาแพง

-  เพ่ือให้ศูนย์บริการ
    สาธารณสุข มีวัสดุ
   อุปกรณ์ เครื่องมือ

   ทาง
  การแพทย์ที่ทันสมัย 
      พร้อมให้บริการ
  ประชาชน

-   จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
    ครุภัณฑ์ เครื่องมือ

   ทาง
   การแพทย์ให้ศูนย์
บริการ
   สาธารณสุขเทศบาล
   ตำาบลกำาแพง

- - 100,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้รับ
บริการ
   จากศูนย์บริการ
   สาธารณสุขที่ใกล้
บ้าน
- ประชาชนได้รับ
บริการที่
   ประทับใจ

- กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
4. โครงการฝึกอบรม

และทัศนศึกษาดู
- เพ่ือเป็นการเพ่ิม
  ประสิทธิภาพการ

- ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ

100,000
(งบ 

30,000
(งบ 

30,000
(งบ 

- อาสาสมัคร
 สาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข



งานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข 
(อสม.) เทศบาล
ตำาบลกำาแพง

   ปฏิบัติงานของ อสม. 
  เทศบาลตำาบล
กำาแพง

เพ่ิมประสิทธิภาพอาสา
สมัครสาธารณสุข 
(อสม.) เทศบาลตำาบล

    กำาแพง จำานวน 120 
คน

อปท.) อปท.) อปท.)    (อสม.) มีความรู้
ความ
   เข้าใจด้าน
สาธารณสุข
   เพ่ิมมากขึ้นและ

  ปฏิบัติ
    งาน ได้อย่างมี
   ประสิทธิภาพ

   และส่ิง
แวดล้อม

5. โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ

- เพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึง
  โรคและวิธีป้องกัน
โรคติดต่อ

- รณรงค์ป้องกันโรค
  ติดต่อ

    ทั้ง 8 ชุมชนในเขต
เทศบาล

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- ไม่มีผู้ป่วยที่เกิด
จาก
   โรคตดิต่อ

 กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

6. โครงการคลินิก
ชุมชนเคลื่อนที่

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับ
  บริการตรวจ
สุขภาพและ
  รักษาโรคเบื้องต้นที่
  ใกล้บ้าน

- ประชาชนผู้รับบริการ 
    ทั้ง 8 ชุมชนในเขต
   เทศบาล

60,000
(งบ 
อปท.)

60,000
(งบ 
อปท.)

60,000
(งบ 
อปท.)

-  ประชาชนทั้ง 8 
 ชุมชน

  ได้เข้าถึงบริการ
   สาธารณสุขอย่าง

 ทั่วถึง
    ครอบคลุม มี
คุณภาพ
   ชวีิตที่ดี

 กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

7 โครงการจัด
ประกวดห้องเรียน
น่าอยู่น่าเรียน

- เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการดูแล
สุขลักษณะด้าน
ความสะอาดของ
สถานที่เรียน

- จัดกิจกรรมประกวด
ห้อง
เรียนน่าอยู่น่าเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- ทำาให้ห้องเรียนเป็น
สถานที่ที่น่าอยู่น่า
เรียน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

8 อุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุข
มูลฐานในเขต
เทศบาลตำาบล

- เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข

- อุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาล

  ตำาบลกำาแพง แก่ อสม.

80,000
(งบ 
อปท.)

80,000
(งบ 
อปท.)

80,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้รับ
การบริการในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน

 ที่ได้มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม



กำาแพง
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3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านสาธารณสุข
     3.2  แนวทางการพัฒนาการป ้องกันการแพร ่ระบาดของยาเสพติด

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
1 โครงการอบรมและ

กิจกรรมสัมพันธ์
กลุ่มผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน

- เพ่ือให้รู้ถึงพิษภัย
    ของ

   ยาเสพติดและการ
ป้องกัน
   การแพร่ระบาดของ
ยา
   เสพติด

- กลุ่มผู้ประสานพลัง
 แผ่นดิน

   เทศบาลตำาบลกำาแพง 
     จำานวน 400  คน

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนมีความรู้ 
ความ
    เข้าใจ รู้จักวิธี
ป้องกันการ
   แพร่ระบาดของยา
เสพติด
- ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด

 กอง
สาธารณสุข

  และส่ิง
แวดล้อม

2 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านยาเสพ
ติดแก่กลุ่มเส่ียง

- เพ่ือให้รู้ถึงพิษภัย
ของ
  ยาเสพติดและรู้จัก
วิธี
  ป้องกันการติดยา

 เสพติด
  และการแพร่ระบาด
ของ
  ยาเสพติด

- จัดอบรมให้ความรู้
ด้าน
   ยาเสพติดแก่เด็กและ
   เยาวชน

15,000
(งบ 
อปท.)

15,000
(งบ 
อปท.)

15,000
(งบ 
อปท.)

- เยาวชนมีความรู้
เรื่องการ
  ป้องกันการแพร่
ระบาด
  ของยาเสพติด
- ทำาให้ปลอดยาเสพ
ติด

 กอง
สาธารณสุข

  และส่ิง
แวดล้อม



3 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสตูล 
(ศตส.จ.สตูล) 
ตามโครงการ
บำาบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

- เพ่ือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดสตูล 
(ศตส.จ.สตูล) ตาม
โครงการบำาบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

40,000
(งบ 
อปท.)

- - - ผู้ติดยาเสพติดได้
รับการบำาบัดฟ้ืนฟู

 กอง
สาธารณสุข

  และส่ิง
แวดล้อม

4  อุดหนุนอำาเภอละงู
ตามโครงการ
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดเน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก

- เพ่ือให้เกิดการ
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดเน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก

-  อุดหนุนอำาเภอละงู
ตามโครงการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดเน่ือง
ในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก

10,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมใน

 โครงการ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

-53-
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านสาธารณสุข
     3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมสขุภาพอนามัย

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
1 โครงการสุขภาพดี

ชีวีมีสุข
- เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรม
มีความรู้ด้านสุขภาพ 
ลดความเส่ียงของ
การเกิดโรค

- สมาชิกชมรมแอโร
 บิก

    ชมรมไท้เก็ก และ
   ประชาชนทั่วไป

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

- กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพ
    อนามัยดี ชวีีมีสุข
  ปราศจากโรคต่าง 

 ๆ

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

2 โครงการสายใย
สองวัย

- เพ่ือให้สมาชิก
  ชมรม ไท้เก็ก และ

- สมาชิกชมรมออก
กำาลังกาย

15,000
(งบ 

15,000
(งบ 

15,000
(งบ 

- เป็นการจุดประกาย
ให้

  กอง
สาธารณสุข



เด็กนักเรียนออก
กำาลังกายเพ่ือสุขภาพ
และมีความสัมพันธ์ที่

 ดีต่อกัน มีความ
 ผูกพัน

ช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างกัน

  เพ่ือสุขภาพเทศบาล 
(ชมรม
  ไท้เก็ก)   จำานวน 50 คน 
- เด็กนักเรียนโรงเรียน
   อนุบาลละงู จำานวน 
750 คน

อปท.) อปท.) อปท.)   สมาชิกชรมออก
กำาลัง
   กายเพ่ือสุขภาพ (
ไท้เก็ก) 
  และนักเรียนได้มี
โอกาส
  เข้าร่วมกิจกรรม
ออก
  กำาลังกายเพ่ือ
สุขภาพ
   ร่วมกัน และทำาให้ม ี
  สัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน

   และส่ิง
แวดล้อม

3 โครงการเย่ียม
มารดาและทารก
หลงัคลอด

- เพ่ือส่งเสริมให้
ความรู้แก่
  มารดาในการปฏิบัติ
ตัว
  หลงัคลอดและการ
ดูแล
  บุตรที่ถูกต้อง
- เพ่ือติดตามเย่ียม
เฝ้าระวัง
  ภาวะแทรกซ้อน
หรือความผิดปกติที่

 อาจเกิด แก่มารดา
และทารกหลังคลอด

- มารดาและทารก
 หลงัคลอด

   ในเขตเทศบาลทั้ง 8 
ชุมชน

15,000
(งบ 
อปท.)

15,000
(งบ 
อปท.)

15,000
(งบ 
อปท.)

- มารดาสามารถ
ปฏิบัติตวั
  และดูแลบตุรได้ถูก
ต้อง
- มารดาและทารกมี
  สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง

  กอง
 สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

-54-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย งบประมาณและที ่มา ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า หน่วยงาน



จะได้ร ับ
2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
4. โครงการ

ทัศนศึกษาดู
งานการจัด
กิจกรรมชมรมไท้
เก็ก

- เพ่ือเป็นการแลก
เปลี่ยน
  เรียนรู้ประสบการณ์
ใน
  การดำาเนินกิจกรรม
ชมรม
  ระหว่างกรรมการ 
สมาชิก
  ชมรมด้วยกัน
- เพ่ือพัฒนาการ
ดำาเนิน
  กิจกรรมของชมรม 
การมี
  ส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ

- คณะกรรมการ
สมาชิกชมรม
   ไท้เก็ก และผู้

 เก่ียวข้อง
   จำานวน 40 คน

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
  ตระหนักและตื่นตัว 
  ในการออกกำาลัง
กาย
  ส่งเสริมให้สุขภาพ
ดีขึ้น

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

5 โครงการค่าย
พัฒนาบุคลิกภาพผู้
สูงอายุ

- เพ่ือเป็นการแลก
เปลี่ยน
  ความรู้ 
ประสบการณ์
ของกลุ่มชมรมผู้สูง
อายุ

- สมาชิกชมรมผู้สูง
 อายุ

 จำานวน 100 คน

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

- ผู้สูงอายุได้มีการ
พัฒนา
  เพ่ิมพูนความรู้ 

 ประสบการณ์ และ
เกิดความรักความ
สามัคคี

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

6 โครงการประกวด
สุขภาพเด็ก
สมบูรณ์

- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
  สุขภาพสมบูรณ์ทั้ง
  ร่างกายและจิตใจ
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้
ปกครอง
  ตระหนักถึงความ

- เด็กในเขตเทศบาล 
 จำานวน

  50   คน ประกวด 2 
ประเภท

 ประเภทที่ 1

- 20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- เด็กมีสุขภาพ
พลานามัย
  สมบูรณ์แข็งแรง
- ผู้ปกครองมีความรู้
ความ
  เข้าใจพัฒนาการ

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม



สำาคัญ
  ในการเลี้ยงดูเด็ก

   อายุ 1   – ปี ครึ่ง 3 ปี
 ประเภทที่ 2

   อายุ 3 – 5 ปี

ของเด็ก
  และการเลี้ยงดูเด็ก

7 โครงการแว่นสวย
ตาใส

- เพ่ือให้ประชาชนผู้
สูงอายุที่ยากไร้และมี
ปัญหาสายตาได้มี
แว่นตาใช้

-  อนุเคราะห์แว่นตาแก่
ผู้สูงอายุที่ยากไร้และมี
ปัญหาสายตา

- 30,000
(งบ 
อปท.)

- -  ผู้สูงอายุที่ยากไร้
และมีปัญหาสายตา
ได้มีแว่นตาใช้ใน
การดำาเนินชีวิต

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

-55-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
8 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมผู้สูงอายุ
- เพ่ือส่งเสริมผู้สูง
อายุให้มี
  สุขภาพแข็งแรง 
สามารถ
    ดูแลตนเอง ดำารง
ชีวิต
  อย่างมีความสุข

- ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
 โครงการ

   จำานวน 100  คน
- อสม./แกนนำาชุมชน /

 วิทยากร และคณะ
  ทำางาน จำานวน 20 คน

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
 (งบ 
อปท.)

  

40,000 
(งบ 
อปท.)

- ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
   แข็งแรง ดำารงชีวิต
อย่าง
  มีความสุข

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

9 โครงการสมทบเงิน
เข้ากองทุนระบบ
หลกัประกัน
สุขภาพระดับท้อง
ถ่ิน

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
  สามารถเข้าถึง

   บริการ
  ทางการแพทย์และ
  สาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง

- ประชาชนในเขต
เทศบาล
    ทั้ง 8 ชุมชน

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
 (งบ 
อปท.)

         

100,000 
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนในเขต
เทศบาล
  สามารถเข้าถึง
บริการทางการ

 แพทย์ และ
 สาธารณสุข มี

  สุขภาพแข็งแรงไม่
เกิด
  โรคที่สามารถ
ป้องกันได้

 กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม



10 โครงการอบรม
กลุ่มผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาล
อาหาร

- เพ่ือให้ความรู้ความ
เข้าใจ
  ด้านสุขาภิบาล
อาหาร
  แก่กลุ่มผู้ประกอบ
การ
  ร้านอาหารและ
แผงลอย

- จัดอบรมผู้ประกอบ
    การ

  ในงานสุขาภิบาล
  อาหาร

   จำานวน 150 คน

20,000 
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- ผู้ประกอบการ
อาหารและ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
การเลือกบริโภค

  อาหาร
ที่ปลอดภัย

 กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

11 โครงการ
ทัศนศึกษาดู
งานการจัด
กิจกรรมชมรม
แอโรบิก

- เพ่ือเป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ดำาเนินงานของ
กิจกรรมชมรม
ระหว่างกรรมการ
และสมาชิกชมรม
- ประชาชนมีความ
ตระหนักและตื่นตัว
ในการออกกำาลัง
กาย

- กรรมการผู้เก่ียวข้อง
และสมาชิกชมรมแอ

  โรบิก จำานวน 40 คน

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักและตื่นตัว
ในการออกกำาลัง

 กาย ส่งเสริมสุขภาพ
ดีขึ้น
- นำาประสบการณ์
และความรู้จากการ
ศึกษาดูงานมาใช้
ประโยชน์ในการ

 ดำาเนินงาน กิจกรรม
ของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

-56-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
12 โครงการอบรมผู้

ประกอบการแต่ง
ผม

- เพ่ือให้ผู้ประกอบ
การมี

- ผู้ประกอบการร้าน
   เสริมสวย ในเขต

- 20,000
(งบ 

- -  ผู้ประกอบการ แต่ง
 ผม

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง



  เสริมสวย (ใหม่)   ความรู้ความเข้าใจ
การ
  ประกอบกิจการ
- เพ่ือให้ผู้ประกอบ
การมี
  ความรู้ด้านการ
ป้องกัน
  โรคติดต่อที่
เก่ียวข้อง
  ถูกสุขลักษณะ
อนามัย

เทศบาล อปท.)     เสริมสวย มีความรู้
  ความเข้าใจการ
ประกอบ
  กิจการ
- ผู้ประกอบการและ
  ผู้รับบริการมีความ
  ปลอดภัยจากโรค

 ติดต่อ
  สถานประกอบ
กิจการ
   สะอาด ถูก
สุขลักษณะ

แวดล้อม

13 โครงการตรวจ
สุขภาพพนักงาน

 จ้าง (ใหม่)

- เพ่ือให้พนักงานจ้าง
ได้
  ตรวจสุขภาพอย่าง

 น้อย
   ปีละ 1 ครั้ง
- เพ่ือให้พนักงานจ้าง
มี
  ความรู้ความเข้าใจ
ในการ
  ป้องกันโรคที่เกิด
จาก
  ภาวะเส่ียงจากการ
  ปฏิบัติงาน

- พนักงานจ้างทั่วไป 
และ
   พนักงานจ้างตาม

 ภารกิจ
     จำานวน 57  คน

- 57,000
(งบ 
อปท.)

57,000
(งบ 
อปท.)

- พนักงานจ้าง
เทศบาล
  ทุกคนได้รับการ

 ตรวจ
   สุขภาพ
- พนักงานจ้างที่ได้
รับการ
  ตรวจสุขภาพมี
ความรู้
  ความเข้าใจการ
ดูแล
  สุขภาพ

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม



-57-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด

ว ่าจะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552
(บาท)

2553
(บาท)

2554
(บาท)

14 โครงการอาหารเสริม(นม)
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาล

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ถ้วน

-  จดัอาหารเสริม (
นม)แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก

  เทศบาล จำานวน 90 
คน

151,00
0

(งบ 
อปท.)

151,00
0

(งบ 
อปท.)

151,00
0

(งบ 
อปท.)

- นักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายมี
สุขภาพสมบูรณ์
และแข็งแรง

กองการ
ศึกษา

15 โครงการอาหารเสริม(นม)
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ถ้วน

-  จดัอาหารเสริม (นม) 
เด็กนักเรียนอนุบาล

 ละงู
 จำานวน 463 คน

357,35
2

(งบ 
อปท.)

357,35
2

(งบ 
อปท.)

357,35
2

(งบ 
อปท.)

- นักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายมี
สุขภาพสมบูรณ์
และแข็งแรง

กองการ
ศึกษา

16 โครงการอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาล

-เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ถ้วน

- จดัอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล 

 จำานวน 90 คน

252,00
0

(งบ 
อปท.)

252,00
0

 (งบ 
อปท.)

252,00
0

 (งบ 
อปท.)

- นักเรียนกลุ่ม
 เป้าหมาย มี

สุขภาพสมบูรณ์
และแข็งแรง

กองการ
ศึกษา

17 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

- เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบ
ถ้วน

-อุดหนุนอาหารกลาง
วันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู 

 จำานวน 692 คน

830,40
0

(งบ 
อปท.)

830,40
0

 (งบ 
อปท.)

830,40
0

 (งบ 
อปท.)

- นักเรียนกลุ่ม
 เป้าหมาย มี

สุขภาพสมบูรณ์
และแข็งแรง

กองการ
ศึกษา
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
4.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ ่อนหย่อนใจ
    4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมการกีฬา

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดการแข่งขัน
มหกรรม
กีฬาจาบังเกมส์

- เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนแล
ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

  จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม
- เพ่ือสร้างความมี

 นำ้าใจเป็นนักกีฬา รู้
   แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี

ความรักความ
สามัคคี

- กีฬาฟุตบอลจำานวน 
24 ทีม
- กีฬาเซปัคตะกร้อ
    ประเภท ข. จำานวน 
12 ทีม
- กีฬาวอลเล่ย์บอล
ประชาชน
   ชาย จำานวน 12 ทีม

  หญิง จำานวน 12 ทีม

290,000
(งบ 
อปท.)

290,000
 (งบ 
อปท.)

290,000
 (งบ 
อปท.)

- สามารถพัฒนา
ให้เยาวชนและ
ประชาชนเป็นผู้ที่
มีสุขภาพแข็งแรง 

 มีความรัก ความ
 สามัคคี มีสัมพันธ์

ภาพที่ดีต่อกันใน
หมู่คณะ
 - ทำาให้ประชาชน
เห็นคุณค่าและ
ความสำาคัญของ
การกีฬา

กองการ
ศึกษา

2 โครงการจัดส่งทีมกีฬา
 ประเภทต่างๆ

 ไปร่วมการแข่งขัน ในกรณี
ที่

- เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีต่อ
กันระหว่างหน่วย
งานและเพ่ือให้มี

- ส่งกีฬาประเภทต่าง 
ๆเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา

200,000
(งบ 
อปท.)

200,000
(งบ 
อปท.)

200,000
(งบ 
อปท.)

-ทำาให้สุขภาพ
พลานามัย 

 สมบูรณ์แข็งแรง

กองการ
ศึกษา



ส่วนราชการ/เอกชนอ่ืน
หรือเทศบาลตำาบลกำาแพง
เป็นผู้ดำาเนินการ

 สุขภาพ ร่างกาย 
 สมบูรณ์แข็งแรง มี

 ความรัก สามัคคีกัน
ในหมู่คณะ

- หน่วยงานที่ร่วม
ทำาการแข่งขันเกิด
การประสานงาน
ที่ดีในการปฏิบัติ
งานมากขึ้น
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

3 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาล
สตูลสัมพันธ์

- เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน
-เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีต่อ
กันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

- จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสตูลสัมพันธ์ 
โดยมีเทศบาลต่างๆใน

 จังหวัดสตูลเข้าร่วม
 จำานวน 7 เทศบาล

100,000
(งบ 
อปท.)

- - - เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ให้แก่นักกีฬา
- เกิดการประสาน
งานที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้าน

 อ่ืนๆ ตอ่ไปใน
อนาคต

กองการ
ศึกษา

4 อุดหนุนองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการ

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์

- เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน
-เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีต่อ
กันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในการพัฒนาด้าน

- เทศบาลตำาบลกำาแพง
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันโดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 อ่ืน เป็นเจ้าภาพใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬา

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

- เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ให้แก่นักกีฬาที่
เข้าร่วมแข่งขัน
- เกิดการประสาน
งานที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้าน

สำานัก
ปลัก



  ต่าง ๆ ต่อไปใน
อนาคต

  อ่ืน ๆ ระหว่าง 
อปท.

5 โครงการประกวดการเต้น
โรบิค
กำาแพงซุปเปอร์แดนซ ์

- เพ่ือส่งเสริมการ
ออกกำาลังกายของ
เยาวชนและ
ประชาชน
- สร้างความรักความ

 สามัคคี ให้แก่
เยาวชนและ
ประชาชน
- ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

- จัดการแข่งขัน
 แอโรบิค

2 ประเภท
1. ประเภทเยาวชน 

 จำานวน 15 ทีม
2. ประเภทประชาชน

 ทั่วไปจำานวน 20 ทีม

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

-  เยาวชน / 
 ประชาชน สนใจ 

ออกกำาลังกาย
 มากขึ้น รู้จักใช้

เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
- สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการ
ศึกษา
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

6 โครงการร่วมดำาเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
 ให้เด็ก นักเรียนได้

ออกกำาลังกายและส่ ง
เสริมความสามัคคี 
การมีนำ้าใจเป็นกีฬา

- เทศบาลตำาบลกำาแพง
ร่วมดำาเนินการจัดการ

 แข่งขัน กีฬานักเรียน
กับทางโรงเรียน
อนุบาล
ละงู

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

- เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ 
พลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 
มีนำ้าใจเป็น
นักกีฬา

กองการ
ศึกษา

7 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา
ให้แก่ชุมชน

- เพ่ือให้ลานกีฬา
อเนกประสงค์ของ
เทศบาลมีเครื่องเล่น 

- สนับสนุนอุปกรณ์
กีฬา

   ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 

50,000
 (งบ 
อปท.)

50,000
 (งบ 
อปท.)

50,000
 (งบ 
อปท.)

-  เยาวชน / 
 ประชาชน มี

สุขภาพสมบูรณ์

กองการ
ศึกษา



สำาหรับออกกำาลัง
กาย

ชุมชน ปราศจากโรค

8 อุดหนุนเทศบาลตาม
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสตูลสัมพันธ์

- เพ่ือสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน
-เพ่ือให้เกิดการ
ประสานงานที่ดีต่อ
กันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

-เทศบาลตำาบลกำาแพง
ส่งนักกีฬาของหน่วย

 งานจำานวน 100  คน เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
เทศบาลสตูลสัมพันธ์

- 10,000
 (งบ 
อปท.)

10,000
 (งบ 
อปท.)

- เสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 
พลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง
ให้แก่นักกีฬา
- เกิดการประสาน
งานที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้าน

 อ่ืนๆ ตอ่ไปใน
อนาคต

กองการ
ศึกษา
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4.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ ่อนหย่อนใจ
    4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมก ิจกรรมนันทนาการ

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดค่ายเยาวชน
คนรักษ์ละงู

- เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ 

- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำาบล

  กำาแพง จำานวน 80 คน

150,000
(งบอป
ท.)

- 150,000
 (งบ 
อปท.)

- เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และ
แนวทางการ

กองการ
ศึกษา



 ความสามารถ ความ
 คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

ความรับผิดชอบใน
 ด้านร่างกาย จิตใจ

แลสติอารมณ์
-  สร้างความรัก ความ
สามัคคีใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

ปฏิบัติไปใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน
- รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลจากยา
เสพติด

2 โครงการจัดซ้ือเครื่อง
 ดนตรีสนับสนุน กิจกรรม

 ของเยาวชน / ประชาชน

- เพ่ือสนับสนุนเครื่อง
ดนตรีให้แก่เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
โดยเป็นการส่งเสริม
ให้มีการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
เพ่ือที่จะได้ห่างไกล
ยาเสพติด

-  จัดหาอุปกรณ์ เครื่อง
  เล่นคนตรี จำานวน 1 

ชุด

- - 300,000
(งบ 
อปท.)

- เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้มีการใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
โครงการซักซ้อม
เล่นดนตรีทำาให้ห่าง
ไกลจากปัญหา
ยาเสพติด

กองการ
ศึกษา
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4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านกีฬา นันทนาการและการพักผ ่อนหย่อนใจ
    4.3 แนวทางการพัฒนาปร ับปร ุงสถานที ่พ ักผ ่อนหย่อนใจ

งบประมาณและที ่มา



ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีน่ัง
ในสวนสาธารณะเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

- เพ่ือให้มีเก้าอ้ีน่ัง
สำาหรับพักผ่อนใน
สวนสาธารณะ
เทศบาล

- จัดซ้ือเก้าอ้ีน่ัง - 50,000
(งบ 
อปท.)

- -  มีเก้าอ้ีน่ังสำาหรับ
พักผ่อน
ในสวนสาธารณะ
เทศบาล

กองช่าง

2 โครงการจัดซ้ือที่ดินเพ่ิม
เติมเพ่ือขยายพ้ืนที่สวน
สาธารณะเทศบาลตำาบล
กำาแพง

- เพ่ือรองรับการ
ขยายพ้ืนที่ออกกำาลัง
กายและพักผ่อน
สำาหรับประชาชนใน
อนาคตข้างหน้า

-  ซ้ือที่ดิน จำานวน
แปลงตามความ

 เหมาะสม

- 400,000
(งบ 
อปท.)

- - สามารถเพ่ิมพ้ืนที่
สำาหรับให้ประชาชน
ได้ออกกำา ลังกาย
และพักผ่อน

กองช่าง
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)
เทศบาลตำาบลกำาแพง



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านความเข ้มแข ็งของชุมชน
    5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมและสร ้างความเข ้มแข็งของชุมชน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชนเทศบาลตำาบล
กำาแพง

- เพ่ือส่งเสริมให้คณะ
กรรมการชุมชนมี

 ความรู้ มีโลกทัศน์ที่
 กว้างไกล และ

เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-  จัด ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการ

 ชุมชน และเจ้า
หน้าที่ของเทศบาล 

 จำานวน 100 คน

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

- - สามารถนำาความรู้ที ่
ไดจ้ากการฝึก
อบรมและศึกษาดู
งานมาใช้ในการ
ดำาเนินงาน 
กิจกรรมของกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สำานักปลัด

2 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์

- เพ่ือส่งเสริมการ
 ออกกำาลังกาย ความ

สามัคคีให้กับ
ประชาชน

- จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ 

 โดยมีเด็ก เยาวชน 
  และประชาชน ทั้ง 8 

ชุมชน

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนมี
 สุขภาพ พลานามัย

 ที่ดขีึ้น และมีความ
สามัคคี

สำานักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะ

 กรรมการชุมชน สมาชิก 
อสม.   และ สมาชิก อปพร. 
เทศบาล

- เพ่ือส่งเสริมให้
 ประชาชนมีความรู้ มี

โลกทัศน์ที่กว้างไกล 
และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

-  จัด ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการ

 ชุมชน สมาชิก 
อสม.  และ สมาชิก 
อปพร.  เทศบาล

 จำานวน 150 คน

- - 800,000
(งบ 
อปท.)

- สามารถนำาความรู้ที ่
ไดจ้ากการฝึก
อบรมและศึกษาดู
งานมาใช้ในการ
ดำาเนินงาน 
กิจกรรมของกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สำานักปลัด
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5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านความเข ้มแข ็งของชุมชน
    5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมและจ ัดสว ัสด ิการสงเคราะห ์ประชาชน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ย
 ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ป่วยเอดส์

- เพ่ือช่วยเหลือผู้สูง
 อายุ

 คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์
ให้สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข

- จัดสรรงบ
ประมาณเพ่ือช่วย

 เหลือผู้สูงอายุ คน
 พิการ และผู้ป่วย

เอดส์

1,548,000
(งบ 
อปท.)

1,548,000
(งบ 
อปท.)

1,548,000
(งบ 
อปท.)

-  ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์
สามารถดำารงชีวิตอยู ่
ได้อย่างมีความสุข

สำานัดปลัด
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง
6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนาสร ้างจ ิตส ำาน ึกในการอนุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อม

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ยงาน2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการลานดินสวนครัว
รั้วกินได้

- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้

- ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้แก่ประชาชน

 ทั้ง 8 ชุมชน

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนใน
ชุมชนมีพืชผักสวน
ครัวไว้กินและทำาให้
ชุมชนประหยัดค่า
ใช้จ่ายสนองพระ
ราชดำารัสเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
ในหลวง

กองช่าง

2 โครงการผลิตนำ้าหมัก
ชีวภาพเพ่ือใช้ในกิจการ
เทศบาลและชุมชน

- เพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตนำ้าหมักชีวภาพ
สำาหรับใช้ประโยชน ์
ในกิจการของ
เทศบาลและชุมชน

- ส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตนำ้าหมัก
ชีวภาพ

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

- มีนำ้าหมักชีวภาพไว้
ใช้ประโยชน์ใน
กิจการของเทศบาล
และชุมชน

กองช่าง
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6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม
    6.2 แนวทางการพัฒนาจ ัดระบบเฝ ้าระว ังและป ้องก ันทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได้ร ับ หน่วยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
1 โครงการขุดลอก

ท่อ
ระบายนำ้า

- เพ่ือขุดลอกท่อ
ระบายนำ้า
  ให้นำ้าไหลสะดวก
ป้องกัน
  นำ้าท่วมและมีกลิ่น
เหม็น

- จัดจ้างขุดลอกฉีดล้าง
ท่อ
  ระบายนำ้าในเขต
เทศบาล
  ตำาบลกำาแพง

100,000
(งบ 
อปท.)

- 100,000
(งบ 
อปท.)

- ลดปัญหานำ้าท่วมขัง  
  ไม่มีขยะอุดตันและ
  ไม่มีกลิ่นเหม็น

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

2 โคร งการจั ด ซ้ื อ
รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย

-  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ
  กา ร จั ด เ ก็ บขย ะ
มูลฝอย

-   จำานวน 1  คัน - - 2,500,000
(งบ 
อปท.)

- สามารถเก็บขน
ขยะได้
   รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
  มากย่ิงขึ้น

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

3. โครงการจ้างเหมา
กวาดขยะในถนน
สายรอง

- เพ่ือรักษาความ
 สะอาด

  และแก้ไขปัญหา
ขยะ
   ในชุมชนทั้ง 8 

- จ้างเหมากวาดขยะ
  ถนน

  สายรองในชุมชน 
   ทั้ง 8 ชุมชน

170,000
(งบ 
อปท.)

170,000
 (งบ 
อปท.)

170,000
 (งบ 
อปท.)

- ถนนสายรองใน
 ชุมชน

   ทั้ง 8  ชุมชน มีความ
  สะอาดเป็นระเบียบ
  เรียบร้อยทุกชุมชน

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม



ชุมชน
4. โครงการส่งเสริม

พหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอย่าง

       ย่ังยืน ตามแผน
  ปฏิบัติการ 21 ระดับ

   ท้องถ่ิน (Local 
Agenda 21)

- เพ่ือส่งเสริมพหุภาคี
ใน
  การพัฒนาชุมชน
อย่าง
   ย่ังยืน ตามแผน

 ปฏิบัติการ
  21 ระดับท้องถ่ิน

- จำานวนครั้งตามความ
  เหมาะสมและจำาเป็น
  เร่งด่วน

80,000
(งบ 
อปท.)

- - - ชุมชนเกิดการ
พัฒนาด้าน
  การจัดการส่ิง
แวดล้อม
  แบบมีส่วนร่วมและ
มีการ
  พัฒนาที่ย่ังยืน

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม
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ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด ้านทรัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ง่แวดล ้อม
6.3 แนวทางการพัฒนาจ ัดระบบบำาบ ัดและฟื้นฟูทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อม

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ยงาน2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการส่งเสริม
การจัดตั้งธนาคาร
ขยะชุมชน

- เพ่ือส่งเสริมให้
ชุมชนได้มีการจัดตั้ง
ธนาคารขยะของ
ชุมชน

-  จัดตั้งธนาคารขยะ
แก่ชุมชน

 ในเขตเทศบาล ชุมชน
 เป้าหมาย

2 ชุมชน

40,000
(งบ 
อปท.)

- - - ชุมชนมีธนาคาร
ขยะเป็นของตนเอง

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

2 โครงการรณรงค์
ติดตั้ง
บ่อดักไขมัน

- เพ่ือรณรงค์ให้ผู้
ประกอบการร้าน
อาหารมีการติดตั้ง

-  รณรงค์กลุ่มผู้
ประกอบการร้าน

 อาหาร ในเขต

- 30,000
(งบ 

- -  บ้านเมืองน่าอยู่
น่าอาศัยปลอด
มลภาวะทางนำ้า

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง



 บ่อดักไขมัน และเพ่ือ
ป้องกันปัญหา

 มลภาวะทางนำ้า คู 
คลอง

เทศบาลตำาบลกำาแพง
-  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน

อปท.) แวดล้อม
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)
เทศบาลตำาบลกำาแพง

7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.1 แนวทางการพัฒนาการม ีสว่นร ่วมของประชาชน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดทำาแผน
พัฒนาเทศบาล
และติดตามประเมินผล
แผน

- เพ่ือเป็นการจัด
เตรียม

 โครงการ / กิจกรรม 
ให้อยู่ในลักษณะที่

- สำารวจข้อมูลปัญหา
ความต้องการ
ของประชาชน 
(รายครัวเรือน) / 

50,000
(งบ 
อปท.)

50,000
(งบ 
อปท.)

50,000
(งบ 
อปท.)

- เทศบาลจะมีแผน
พัฒนาเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการ
พัฒนาให้เจริญ
ก้าวหน้าและได้ใช้

สำานักปลัด



พร้อมจะบรรลุใน
เอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีและ
นำาไปปฏิบัติได้ทันท ี
เม่ือได้รับงบ
ประมาณ

ประชุม
ประชาคม

  เทศบาล ทั้ง 8 
ชุมชนในเขต

 เทศบาล /จัดทำา
รูปเล่มแผน
พัฒนาเทศบาล 

งบประมาณอย่างมี
ระบบ

2 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

- เพ่ือออกพบปะ
 ประชาชนใน 8 

ชุมชนโดยให้
ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น 
เสนอปัญหาตาม
ความต้องการในการ
พัฒนาเทศบาล

-  ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน 
ในเขตเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิด
เห็นเสนอปัญหา
ความต้องการใน
การพัฒนาเทศบาล
ให้เจริญก้าวหน้า

สำานักปลัด

3 โครงการจัดประชุมประจำา
   เดือน กลุ่ม ชมรม และ

คณะกรรมการต่างๆ 
ตลอดจนการประชุม

 พนักงาน ลกูจ้างเทศบาล 
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

- เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการคิด
แสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมของกลุ่ม 

 ชมรม คณะ
กรรมการต่างๆ 
ตลอดจนพนักงาน 
ลูกจ้างประจำา

-   กลุ่ม ชมรม คณะ
กรรมการต่างๆ 
ตลอดจนพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาล 
จำานวนครั้งตาม
ความเหมาะสมและ
จำาเป็น

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- กิจกรรมต่างๆ 
สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ที่วาง
ไว้

สำานักปลัด
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย งบประมาณและที ่มา ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า หน่วยงาน



จะได ้ร ับ
2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
4 โครงการประกวด

บ้านน่าอยู่ชุมชน
น่าอยู่

- เพ่ือให้ชุมชนมี
 ความเข้มแข็ง สร้าง

ความตระหนักและ
ความ
รับผิดชอบร่วมกัน
และมีความ

 สะอาด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย

- ชุมชนในเขต
       เทศบาล

   ทั้ง 8 ชุมชน

35,000
(งบ 
อปท.)

35,000
(งบ 
อปท.)

35,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนเกิดความ
 สามัคคี รว่มมือ

ร่วมใจช่วยกันดูแล
ชุมชนและชุมชนมี
ความสะอาดเป็น

 ระเบียบเรียบร้อย
ปราศจากมลพิษ

   กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

5 โครงการจัด
กิจกรรม

 วัน อสม.

- เพ่ือสนับสนุนให้ 
อสม. 
  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
    วัน อสม. 
- เพ่ือรณรงค์
กิจกรรม
   ด้านสาธารณสุข

- อสม. เทศบาลตำาบล
 กำาแพง

    จำานวน 120  คน

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

10,000
(งบ 
อปท.)

- อสม. ได้มีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรมและได้มี
การ
  รณรงค์เก่ียวกับงาน 
  ด้านสาธารณสุขให้
แก่
  ประชาชน

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

6 โครงการจัดงาน
วันสตรีสากล

- เพ่ือสนับสนุนให้
สตรีได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสตรี
สากล

- สตรีในเขตเทศบาล
 ตำาบลกำาแพงทั ้ง 8 

 ชุมชน เข้าร่วม
 กิจกรรมวันสตรีสากล

5,000
(งบ 
อปท.)

5,000
(งบ 
อปท.)

5,000
(งบ 
อปท.)

- สตรีในเขตเทศบาล
ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

สำานักปลัด

7 โครงการเลือกตั้ง
กรรมการชุมชน
เทศบาล

- เพ่ือจัดให้มีการ
สรรหาตัวแทนของ
ชุมชนตาม
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

- จัดเลือกตั้งคณะ
 กรรมการชุมชนทั้ง 8 

 ชุมชน โดยเลือกตั้งให้
ได้คณะกรรมการชุม

  ชนๆ ละ 9 คน

8,000
(งบ 
อปท.)

- 8,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้มี
ตัวแทนของชุมชน 
เพ่ือทำาหน้าประสาน
การดำาเนินงาน
ระหว่างชุมชนกับ
เทศบาล

สำานักปลัด
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

8  อุดหนุนอำาเภอละง ใูน
โครงการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์เพ่ือความ
สมานฉันท์

- เพ่ือสร้างความ
สมานฉันท์ให้แก่

 ประชาชน

-  อุดหนุนอำาเภอ
 ละงู ในโครงการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์
เพ่ือความ
สมานฉันท์

32,000
(งบ 
อปท.)

- - - ทำาให้เกิดความ
สมานฉันท์ของ
คนในสังคม

สำานักปลัด

9 อุดหนุนกองร้อยตำารวจ
 ตระเวนชายแดนที่ 436 ตาม

โครงการจัดงานชุมนุมลูก
 เสือชาวบ้าน 14 จังหวัด

  ภาคใต้ ครั้งที่ 10 
เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- เพ่ือจัดงานชุมนุม
 ลูกเสือชาวบ้าน 14 

 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 
10 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

- อุดหนุนกองร้อย
ตำารวจตระเวน

 ชายแดนที่ 436 ตาม
โครงการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือชาว

 บ้าน 14 จังหวัดภาค
  ใต้ ครั้งที่ 10 

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

30,000
(งบ 
อปท.)

- - - ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในงาน
ชุมนุมลูกเสือชาว

 บ้าน 14 จังหวัดภาค
  ใต้ ครั้งที่ 10 และ

เป็นการ
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.2 แนวทางการพัฒนาปร ับปร ุงบ ุคลากร

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ยงาน2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทแก่
บุคลากรเทศบาล

- เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร
เทศบาลตำาบล
กำาแพง

- บุคลากรเทศบาล
ตำาบลกำาแพง 
จำานวนตามที่
ระเบียบหนังสือส่ัง
การกำาหนด

293,000
(งบ 
อปท.)

293,000
(งบ 
อปท.)

293,000
(งบ 
อปท.)

- บุคลากรของ
เทศบาลมีศักยภาพ
ในการทำางานมาก

 ย่ิงขึ้น นำาความรู้ที่ได ้
มาพัฒนาเทศบาล
ให้
เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ 
ขึ้นไป

สำานักปลัด

2 โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาเทศบาล
และผู้บริหารเทศบาล

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์
การทำางานให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาและผู้
บริหารเทศบาล

150,000
(งบ 
อปท.)

150,000
(งบ 
อปท.)

150,000
(งบ 
อปท.)

- สมาชิกสภาและผู้
บริหารของเทศบาล
ตำาบลกำาแพงมี
ศักยภาพและทักษะ

สำานักปลัด



ตำาบลกำาแพง ตำาบลกำาแพง ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น

3 โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะผู้

 บริหาร สมาชิกสภา
  เทศบาล พนักงาน และ

ลูกจ้างเทศบาล

- เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดฝึกอบรม
สัมมนาจำานวนนครั้
งตามความเหมาะ
สม

- 80,000
(งบ 
อปท.)

- - ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมสัมมนามี

 ความรู้ ความ
สามารถเพ่ิมขึ้นและ
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
ขึ้น

สำานักปลัด

4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาดเทศบาลตำาบล
กำาแพง

- เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่
รักษาความสะอาด
เทศบาล

20,000
(งบ 
อปท.)

- 20,000
(งบ 
อปท.)

-  มีความรู้ ความ
สามารถเพ่ิมขึ้นและ
มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
ขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมสว ัสด ิการแก่พนักงาน ลูกจ ้างเทศบาล

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )



1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
และนันทนาการพนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลและคัด
เลือกพนักงานลูกจ้างดี
เด่น

- เพ่ือสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่พนักงาน  
ลูกจ้าง
- เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และการทำางานเป็น
ทีม
- เพ่ือสร้างความรัก 
สามัคคีและความ
เข้าใจอันดีระหว่าง

 พนักงาน ลกูจ้าง 
และกลุ่มชมรมต่างๆ

-  ผู้บริหาร / สมาชิก
สภาเทศบาล 

 จำานวน 15  คน
-  พนักงาน ลกูจ้าง 

 เทศบาลจำานวน 85 
คน

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

-  พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาล
มีความสัมพันธ์อันดี
ตอ่กันมากขึ้น
-  พนักงาน ลูกจ้าง 

 เทศบาล มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน

สำานักปลัด

2 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำาปีแก่พนักงานและ  
ลูกจ้างประจำาเทศบาล

- เพ่ือให้พนักงาน 
ลูกจ้างเทศบาลมี

 สุขภาพดี สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพ่ือเป็นขวัญและ
กำาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

-  พนักงาน ลกูจ้าง
ประจำาของเทศบาล 

 จำานวน 30 คน

35,000
(งบ 
อปท.)

35,000
(งบ 
อปท.)

35,000
(งบ 
อปท.)

-  พนักงาน ลูกจ้าง
ประจำาของเทศบาล 
มีสุขภาพอนามัย 

 สมบูรณ์ สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมและสร ้างระบบการบร ิหารจ ัดการบ ้านเม ืองและส ังคมทีด่ ี



ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการสำารวจความพึง
พอใจ
ของผู้รับบริการ

- เพ่ือให้ได้รับทราบ
ข้อมูลในการดำาเนิน
งานของเทศบาลว่า
ประชาชนมีความคิด
เห็น

 อย่างไร มีความพึง
พอใจเก่ียวกับการ
ดำาเนินงานของ
เทศบาลแค่ไหน

- สำารวจความพึง
พอใจจาก
ประชาชนในเขต

 เทศบาล
 ทั้ง 8 ชุมชน

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

- ทำาให้เทศบาลได้รับ
ทราบข้อมูลความ
พึงพอใจของ

 ประชาชน จากการ
ที่เทศบาลดำาเนิน
งานและสามารถ
แก้ไขปรับปรุงการ
ดำาเนินงานให้ม ี
ประสิทธิภาพต่อไป

สำานักปลัด

2 โครงการพัฒนาระบบงาน
และฐานข้อมูลของ
เทศบาล

- เพ่ือให้มีฐานข้อมูล
ประกอบการดำาเนิน
งาน
- เพ่ือพัฒนาระบบ
งานของเทศบาล
ตำาบลกำาแพงให้มี
ประสิทธิภาพ

- พัฒนาระบบงาน
โดยการจัดจ้าง
สำารวจฐานข้อมูลของ

 เทศบาล และ
สำารวจข้อมูลความ
จำาเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ในเขต
เทศบาล

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

- มีฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบ
การดำาเนินงานของ
เทศบาลและเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

3 โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบคลา
กรเทศบาลตำาบล
กำาแพง

- จัดให้มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาล

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

- บุคลากรของ
เทศบาลตำาบล
กำาแพงมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น

สำานักปลัด
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

5 โครงการสภากาแฟ - เพ่ือส่งเสริมความ
รักความสามัคคี
ระหว่างพนักงาน 

 ลูกจ้าง และ
ประชาชน

- จัดกิจกรรมสภา
กาแฟแก่พนักงาน 

 ลูกจ้าง เทศบาล
 และประชาชน จัด

 กิจกรรมเดือนละ 2 
 ครั้ง

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

- เกิดความรักความ
 ผูกพัน ความ

สามัคคีซ่ึงกันและ
 กัน ระหว่าง

 พนักงาน ลูกจ้าง 
และประชาชน

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.5 แนวทางการพัฒนาปร ับปร ุงเคร ื ่องม ือเคร ื ่องใช ้และสถานที ่ปฏ ิบ ัต ิงาน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 จัดซ้ือมอเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมท่อสูบนำ้าพญานาค

- เพ่ือให้มีมอเตอร์
 ไฟฟ้า และท่อสูบนำ้า

สำาหรับระบายนำ ้า
ท่วมขังในเขต
เทศบาล

- จัดซ้ือมอเตอร์
 ไฟฟ้า

พร้อมท่อสูบนำ้า
  พญานาค จำานวน 1 

ชุด
(ราคาตามท้อง
ตลาด)

8,750
(งบ 
อปท.)

- - - มีมอเตอร์และท่อ
สูบนำ้าสำาหรับระบาย
นำ้าท่วมขังในเขต
เทศบาล

สำานักปลัด

2  จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์ สี - เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือเครื่องพริ้น
   เตอร์สี จำานวน 1 
 เครื่อง

(ราคาท้องตลาด)

3,228
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

3 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล

- เพ่ือให้มีกล้องถ่าย
รูปไว้ใช้ปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมต่างๆ
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือกล้องถ่าย
 รูปดิจิตอล จำานวน 

1  ตวั
(ราคาท้องตลาด)

8,990
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

สำานักปลัด



4 จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร - เพ่ือให้มีชั้นสำาหรับ
วางเอกสาร
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือชั้นวาง
  เอกสาร ขนาด 3 

 ชั้น (ราคาตามท้อง
ตลาด)

 จำานวน 1 ชุด

3,600
(งบ 
อปท.)

- - - มีชั้นสำาหรับวาง
 เอกสาร

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

5 จัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น - เพ่ือให้มีเครื่องดูด
ฝุ่นไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานทำาความ
สะอาดอาคาร

 สำานักงาน และ
อาคารสถานที่ต่างๆ
ของเทศบาล

- จัดซ้ือเครื่องดูด
  ฝุ่น จำานวน 1 

 เครื่อง

15,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องดูดฝุ่นไว้
ใช้ในการปฏิบัติ
งานทำาความสะอาด
อาคารสำานักงาน 
และอาคารสถานที่
ตา่งๆของเทศบาล

สำานักปลัด
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

6 จัดซ้ือเครื่องโทรสาร - เพ่ือให้มีเครื่อง
โทรสารไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือเครื่อง
โทรสาร

 ระบบเลเซอร์
 จำานวน 1 เครื่อง

(ราคาท้องตลาด)

18,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องโทรสารไว้
ใช้ในการปฏิบัติ
งาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

7 จัดซ้ือโต๊ะทำางานพร้อม
เก้าอ้ี

- เพ่ือให้มีโต๊ะทำางาน
พร้อมเก้าอ้ีสำาหรับ
การปฏิบัติงาน
- เพ่ือเพ่ิม

- จัดซ้ือโต๊ะทำางาน
  พร้อมเก้าอ้ี ระดับ 1-

2  จำานวน 1  ชุด
(ราคาท้องตลาด)

4,100
(งบ 
อปท.)

- - - มีโต๊ะทำางานพร้อม
 เก้าอ้ี

ไว้ใช้ในการปฏิบัติ
งาน

สำานักปลัด



ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

8 จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

- เพ่ือให้มีเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ไว้
ปฏิบัติงาน

-  จัดซ้ือเครื่อง
มัลติมีเดีย

 โปรเจคเตอร์
 จำานวน 1 เครื่อง

117,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ไว้
ปฏิบตัิงาน

สำานักปลัด

9 จัดซ้ือจอรับภาพชนิด
 มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติด

ตั้ง

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

-  จัดซ้ือจอรับภาพ
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้ง

 จำานวน 1 จอ

26,000
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

10 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสำารองไฟ

- เพ่ือให้มี
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสำารองไฟไว้ใช ้
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือ
 คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

- เครื่องสำารองไฟ 
2  เครื่อง

27,880
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

สำานักปลัด

11  จัดซ้ือจอ TFT LCD    ขนาด 17 
น้ิว

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

  จัดซ้ือจอ TFT LCD 
 ขนาด 17    น้ิว 1 

เครื่อง
(ราคาท้องตลาด)

5,790
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

สำานักปลัด
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ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

12 จัดซ้ือเครื่องทำานำ้าอุ ่น-เย็น - เพ่ือให้มีเครื่องทำานำ ้า
อุ่น-เย็นไว้ใช้

จัดซ้ือเครื่องทำานำ ้า
อุ่น-เย็น

- 7,000
(งบ 

- - มีเครื่องทำานำ้าอุ ่น-
เย็นไว้ใช้

สำานักปลัด



 จำานวน 1  เครื่อง
(ราคาท้องตลาด)

อปท.)

13 จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือเครื่องพริ้น
เตอร์เลเซอร์

 จำานวน 1 เครื่อง

15,790
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

14 จัดซ้ือตู้เก็บของ - เพ่ือให้มีตู้สำาหรับ
เก็บของ

- ซ้ือตู้เก็บของ 
 จำานวน 1 ตู้

- 10,000
(งบ 
อปท.)

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

15 จัดซ้ือเก้าอ้ีเหล็กบุนวม - เพ่ือให้มีเก้าอ้ีไว้ใช้
ในห้องประชุม
อาคารธรรมาภิบาล

 เทศบาล

-  จำานวน 50   ตัว ๆ 
  ละ

760 บาท

38,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
หอ้งประชุมอาคาร
ธรรมาภิบาล
เทศบาล

กองคลัง

16  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด
 ไม้ 2 ชั้น

- เพ่ือให้มีตู้สำาหรับ
เก็บเอกสาร

- ซ้ือตู้เหล็กเก็บ
 เอกสาร
 ชนิดไม้ 2 ชั้น 
 จำานวน 1  ตู้

- 5,000
(งบ 
อปท.) 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

17 จัดซ้ือน่ังร้านเหล็กและล้อ
น่ังร้าน
แบบมีเบรก

- เพ่ือให้มีน่ังร้าน
สำาหรับใช้ปฏิบัติงาน
ในกิจการต่างๆของ
เทศบาล

- จัดซ้ือน่ังร้าน
เหล็กและล้อน่ัง
ร้านแบบมีเบรก

26,240
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณและที ่มา



ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ยงาน
2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )

18  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิด
 ไม้ 4 ชั้น

- เพ่ือให้มีตู้สำาหรับ
เก็บเอกสาร

- ซ้ือตู้เหล็กเก็บ
 เอกสาร
 ชนิดไม้ 4 ชั้น 
 จำานวน 2  ตู้

- 8,000
(งบ 
อปท.) 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

19 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสำารองไฟ

- เพ่ือให้มี
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสำารองไฟไว้ใช ้
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสำารอง

  ไฟ จำานวน 1 ชุด

25,390
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

20 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง

-  เพ่ือให้มีเครื่องปรับ
   อากาศ ที่เหมาะสม
กับ
  ขนาดของห้อง
ทำางานที่
  ปฏิบัติงานที่เพ่ิม
มากขึ้น

- จัดซ้ือเครื่องปรับ
อากาศพร้อมติดตั้ง
ขนาดไม่ตำ่ากว่ า 
18,000  บีทียู และมี

 ฉลากเบอร์ 5 โดย
ติดตั้งในห้องกอง
สาธารณสุขและส่ิง
แวดล้อม

32,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องปรับ
อากาศที่
  เหมาะสมกับ
ขนาดของ
  หอ้งทำางานและ
ลดปัญหา
  ความร้อนในห้อง
ทำางาน
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานมี
  ประสิทธิภาพ

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

21 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์
พร้อมพ่วงข้าง

- เพ่ือให้การปฏิบัติ
งาน
  รักษาความสะอาด
ใน
  ถนนสายรอง 
สำาหรับ

- จัดซ้ือรถ
 จักรยานยนต์ 100 ซี

  ซี จำานวน 1 คันเป็น
 เงิน 36,000    บาท

-   พ่วงข้าง ขนาด 55 
x 1.40     จำานวน 1 คัน

46,000
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงาน
รักษา
   ความสะอาด มี
   ประสิทธิภาพ มี

 อุปกรณ์
   เครื่องมือ เครื่อง

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม



  บรรทุกอุปกรณ์
เครื่องมือ
  เครื่องใช้ในการ
  ปฏิบัติงาน
- เพ่ือลดการเกิด
อุบัติเหตุ
  ขณะเดินทางไป
  ปฏิบัติงาน

 เป็นเงิน
10,000 บาท

ใช้ที่
  ครบถ้วน
- ลดการเกิด

 อุบัติเหตุ ขณะ
  นำาอุปกรณ์เครื่อง
มือ
  เครื่องใช้ไปปฏิบัติ
งาน

-79-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
22 จัดซ้ือโต๊ะทำางานพร้อม

 เก้าอ้ี 2 ชุด
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือโต๊ะทำางานพร้อม
 เก้าอ้ี
 ระดับ 1-2  จำานวน 2  ชุด

(ราคาตามท้องตลาด)

8,200
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองการ
ศึกษา

23 จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์สี - เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์สี
 จำานวน 1  เครื่อง

(ราคาตามท้องตลาด)

6,588
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองการ
ศึกษา

(  ศูนย์ ICT)

24 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล

- เพ่ือให้มีกล้องถ่าย
รูปไว้ใช้ปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมต่างๆ
- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป
  ดิจิตอล จำานวน 1  ตัว

(ราคาท้องตลาด)

8,990
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองการ
ศึกษา

(ศูนย์พัฒนา
เด็ก)

25 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ - เพ่ือให้มี -   จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 50,780 - - - การปฏิบัติงานมี กองช่าง



และเครื่องสำารองไฟ คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสำารองไฟไว้ใช ้
ในการปฏิบัติงาน

  จำานวน 2 เครื่อง
-   เครื่องสำารองไฟ

 จำานวน 2   เครื่อง
(ราคาท้องตลาด)

(งบ 
อปท.)

ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

26 จัดซ้ือเครื่องสำารองไฟ - เพ่ือให้มีเครื่อง
สำารองไฟไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

-   เครื่องสำารองไฟ
 จำานวน 4  เครื่อง ราคา

 เครื่องละ 2,300   บาท
(ราคาท้องตลาด)

9,200
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองช่าง

-80-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
27 จัดซ้ือพัดลมไอนำ้าตั้งพ้ืน - เพ่ือให้พัดลมไอนำ้า

ไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ 
ของเทศบาล

- จัดซ้ือพัดลมไอนำ้าตั้ง
  พ้ืน จำานวน 2   ตวั ๆ ละ 

12,000 
(ราคาท้องตลาด)

24,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีพัดลมไอนำ้าไว้ใช ้
ในภารกิจต่างๆ 
ของเทศบาล

กองช่าง

28 จัดซ้ือเครื่องสูบนำ้า
มอเตอร์ไฟฟ้า

- เพ่ือให้มีเครื่องสูบ
นำ้าไว้ใช้ในการปฏิบัต ิ
งาน

- จัดซ้ือเครื่องสูบนำ้า
 มอเตอร์ไฟฟ้า จำานวน 

1 เครื่อง

11,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องสูบนำ้าไว้ใช ้
ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

29  จัดซ้ือรถเข็น 2  ลอ้ ตวัถัง
ทำาด้วยเหล็ก

- เพ่ือให้มีรถเข็นไว้
ใช้ปฏิบัติงานใน
กิจการของเทศบาล

-  จัดซ้ือรถเข็น 2  ลอ้ ตวั
 ถังทำาด้วยเหล็ จกำานวน  

2    คัน ๆ ละ
12,000  บาท (ราคาท้อง

24,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีรถเข็นไว้ใช้
ปฏิบัติงานใน
กิจการของ
เทศบาล

กองช่าง



ตลาด)
30 จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า

โรตารี
- เพ่ือให้มีสว่านไว้ใช้
ปฏิบัติงานในกิจการ
ของเทศบาล

- จัดซ้ือสว่านไฟฟ้า
  โรตารี กำาลังไฟฟ้ า 800 

  วัตต์ จำานวน
1   ตวั (ราคาท้องตลาด)

9,600
(งบ 
อปท.)

- - - มีสว่านไว้ใช้
ปฏิบัติงานใน
กิจการของ
เทศบาล

กองช่าง

31   จัดซ้ือเครื่องเจีย ขนาด 
4 น้ิว

- เพ่ือให้มีเครื่องเจีย
ไว้ใช้ปฏิบัติงานใน
กิจการเทศบาล

- จัดซ้ือเครื่องเจีย 
 ขนาด 4   น้ิว จำานวน 1 

  ตัว (ราคาท้องตลาด)

3,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเครื่องเจียไว้
ใช้ปฏิบัติงาน
กิจการเทศบาล

กองช่าง

32 จัดซ้ือเลื่อยฉลุไฟฟ้า - เพ่ือให้มีเลื่อยฉลุ
ไฟฟ้าไว้ใช้ปฏิบัติ
งานในกิจการของ
เทศบาล

- จัดซ้ือเลื่อยฉลุไฟฟ้า
  ขนาดกำาลังไฟ 400 
วัตต์

 จำานวน 1   ตัว (ราคา
ท้องตลาด)

2,800
(งบ 
อปท.)

- - - มีเลื่อยฉลุไฟฟ้า
ไว้ใช้ปฏิบัติงาน
ในกิจการของ
เทศบาล

กองช่าง

33 โครงการปรับปรุง
ภายในอาคารสำานักงาน
เทศบาลชั้นล่าง

- เพ่ือเป็นการเพ่ิม
พ้ืนที่การให้บริการ
ประชาชน

- ปรับปรุงภายใน
อาคารสำานักงาน
เทศบาลชั้นล่าง

100,000
(งบ 
อปท.)

- - - ทำาให้การปฏิบัต ิ
งานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้นประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
จากการรับ
บริการ

กองช่าง

-81-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
34 จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน

 ไฟฟ้า
- เพ่ือให้มีเลื่อยวง
เดือนไฟฟ้าไว้ใช้

- จัดซ้ือเลื่อยวงเดือน
 ไฟฟ้า

7,100 - - - มีเลื่อยวงเดือน
ไฟฟ้าไว้ใช้

กองช่าง



  ขนาด 9  น้ิว ปฏิบัติงานในกิจการ
ของเทศบาล

  ขนาด 9   น้ิว จำานวน 1 
ตัว

(งบ 
อปท.)

ปฏิบัติงานใน
กิจการของ
เทศบาล

35 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์
พร้อมพ่วงข้าง

- เพ่ือให้มีรถ
จักรยานยนต์พ่วง
ข้างไว้ใช้ปฏิบัติงาน
ในกิจการของ
เทศบาล

- จัดซ้ือรถ
 จักรยานยนต์ 100  ซีซี

 จำานวน 1 คันเป็นเงิน 
36,000    บาท
-   พ่วงข้าง ขนาด 55 x 
1.40     จำานวน 1 คันเป็น

 เงิน 10,000 บาท

46,000
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น

  กองช่าง

36 จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

 จำานวน 1 เครื่อง

15,790
 (งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

สำานักปลัด

37 จัดซ้ือเก้าอ้ีทำางาน - เพ่ือให้มีเก้าอ้ีแก่
พนักงานเทศบาลไว้

 น่ังปฏิบัติงาน

-  จำานวน 5    ตัว ๆ ละ 
1,300 บาท

6,500
(งบ 
อปท.)

- - - มีเก้าอ้ีทำางานไว้ใช ้
ในการน่ังปฏิบัติ
งาน

กองช่าง

38 จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี

- เพ่ือพนักงาน
เทศบาลได้มีโต๊ะ
สำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ี

- จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม

 เก้าอ้ี
 จำานวน 1   ชุด

3,200
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

39 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก
แบบมีพนักพิง

- เพ่ือให้มีเก้าอ้ีไว้ใช้
ในกิจการงานของ
เทศบาล

- จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก
 แบบมีพนักพิง จำานวน 

200 ตัว

48,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีเก้าอ้ีไว้ใช้ใน
กิจการงานของ
เทศบาล

สำานักปลัด

40 จัดซ้ือชุดรับแขก - เพ่ือให้มีชุดรับแขก
ไว้ใช้ในกิจการงาน
ของเทศบาล

- จัดซ้ือชุดรับแขก
สำาหรับใช้ในห้องประชุ ม
อาคารอเนกประสงค์

10,000
(งบ 

- - - มีชุดรับแขกไว้
ใช้ในกิจการงาน
ของเทศบาล

กองคลัง



สวนสาธารณะ
 เทศบาล

 จำานวน 1  ชุด

อปท.)

-82-

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )
41 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์

พร้อมเครื่องสำารองไฟ
- เพ่ือให้มี
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสำารองไฟไว้ใช ้
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
 พร้อมเครื่องสำารองไฟ

 จำานวน 1 ชุด

25,390
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

42 จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- ซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

 จำานวน 1 เครื่อง

5,190
 (งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

43 จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี

- เพ่ือพนักงาน
เทศบาลได้มีโต๊ะ
สำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ี

- จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม

 เก้าอ้ี
 จำานวน 1 ชุด

3,200
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิง
แวดล้อม

44 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องสำารองไฟ

- เพ่ือให้มี
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องสำารองไฟไว้ใช ้
ปฏิบัติงาน

- จัดซ้ือคอมพิวเตอร์
 พร้อมเครื่องสำารองไฟ

 จำานวน 1   ชุด สำาหรับ
ศูนย์ให้บริการรับรับ
ชำาระเงินเทศบาล

25,390
(งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากย่ิงขึ้น

กองคลัง

45 จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี

- เพ่ือให้มีโต๊ะสำาหรับ
วางคอมพิวเตอร์

- จัดซ้ือโต๊ะสำาหรับวาง
คอมพิวเตอร์พร้อม

3,200
(งบ 

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม

กองคลัง



พร้อมเก้าอ้ีสำาหรับ
การปฏิบัติงาน

 เก้าอ้ี
 จำานวน 1   ชุด สำาหรับ

ศูนย์ให้บริการรับรับ
  ชำาระเงินเทศบาล

อปท.) มากย่ิงขึ้น

46 จัดซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

- เพ่ือให้มีเครื่องพริ้น
เตอร์สำาหรับใช้ปฏิบัต ิ
งาน

- ซ้ือเครื่องพริ้นเตอร์
เลเซอร์

 จำานวน 1 เครื่อง 
สำาหรับศูนย์ให้บริการรับ

  รับชำาระเงินเทศบาล

5,190
 (งบ 
อปท.)

- - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้น

กองคลัง

-83-

7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.6 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1  โครงการ อปพร. เฝ้าระวัง
ภัย
ในเขตเทศบาล

- เพ่ือเฝ้าระวังภัยให้
กับประชาชนในเขต
เทศบาล

-  สมาชิก อปพร.
เทศบาลออกลาด
ตระเวรในเขต

 เทศบาลทั้ง 8 
ชุมชน
ในยามวิกาล

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

40,000
(งบ 
อปท.)

- ในเขตเทศบาลทั้ง 
8 ชุมชนมีความสงบ
เรียบร้อยปราศจาก
เหตุร้าย

สำานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน
และทัศนศึกษาดูงาน

 สมาชิก อปพร.เทศบาล

- เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิก 
อปพร.เทศบาล

-  สมาชิก อป
พร.เทศบาล 

 จำานวน 120  คน
พร้อมเจ้าหน้าที่

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

100,000
(งบ 
อปท.)

-  สมาชิก อป
พร.  เทศบาล มีความ
รู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม

สำานักปลัด



เทศบาล มากขึ้น

3 โครงการจัดซ้ือรถยนต์
กู้ภัยฉุกเฉิน

- เพ่ือให้บริการช่วย
เหลือ
ผู้ประภัยต่างๆ

-  จำานวน 1 คัน - - 1,200,000
(งบ 
อปท.)

- สามารถให้ความ
ชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบ
ภัยได้ทันท่วงที

สำานักปลัด

4 จัดซ้ือวิทยุส่ือสาร - เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จำานวนตามความ
จำาเป็น

- 40,000
(งบ 
อปท.)

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
ขึ้น

สำานักปลัด

5 จัดซ้ือเรือท้องแบน - เพ่ือให้มีเรือท้อง
แบนไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในยามที่
เกิดอุทกภัย

-  จำานวน 1 ลำา - 80,000
(งบ 
อปท.)

- - สามารถให้ความ
ชว่ยเหลือ
ประชาชนได้ทัน
ทว่งที

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมความร ู้ ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับก ิจการท ้องถิ ่น

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )



1 โครงการพัฒนาการให้
บริการและประชาสัมพันธ์
ผลงานของเทศบาล

- เพ่ือพัฒนาการให้
บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์
- เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

-  ประชาชนทั้ง 8 
ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร

150,000
(งบ 
อปท.) 

150,000
(งบ 
อปท.)

150,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์

สำานักปลัด

2  อุดหนุนอำาเภอละง ใูน
โครงการปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัด

 ซ้ือจัดจ้างของ อบต.ระดับ
อำาเภอ

- เพ่ือปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้าง

 ของ อบต.ระดับ
 อำาเภอ

- อุดหนุนอำาเภอละงู 
ในโครงการ
ปรับปรุงศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ 
อบต.ระดับอำาเภอ

16,429
(งบ 
อปท.)

- - - มีศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ

 จดัจ้างของ อบต.
ระดับอำาเภอ

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.8   แนวทางการพัฒนาปร ับปร ุงรายได้ แผนที ่ภาษี และทะเบ ียนทรัพย ์ส ิน



ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการส่ือภาษาเรื่อง
ภาษี
แก่ประชาชน

- เพ่ือให้ความรู้เรื่อง
ภาษีแก่ประชาชน

- ผู้เสียภาษีโรง
 เรือนและที่ดิน ภาษี

 ป้าย และภาษีบำารุ ง
ท้องที่

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องภาษี
เพ่ิมขึ้น

กองคลัง

2  โครงการคืนกำาไรแก่ผู้เสีย
ภาษี

- เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
และผู้เสียภาษีให้มา

  ย่ืนแบบ ฯ และเสีย
ภาษีภายในกำาหนด

- ผู้อยู่ในข่ายเสีย
 ภาษีทั้ง 3 ประเภท 

 ได้แก่ ภาษีโรง
 เรือนและที่ดิน ภาษี

 ป้าย และภาษีบำารุ ง
ท้องที่

20,000
(งบ 
อปท.) 

20,000
(งบ 
อปท.)

20,000
(งบ 
อปท.)

- ผู้เสียภาษีมาย่ืน
  แบบ ฯ กองคลังและ

เสียภาษีภายใน
กำาหนดเพ่ิมมากขึ้น
- เทศบาลมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษี
มากขึ้น

กองคลัง

3 โครงการประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีประจำาปี

- เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เสียภาษีให้กับ
ประชาชน

- ผู้เสียภาษีโรง
 เรือนและที่ดิน ภาษี

ป้ายและภาษีบำารุ ง
 ท้องที่

15,000
(งบ 
อปท.) 

15,000
(งบ 
อปท.)

15,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการ
เสียภาษีมากขึ้น
และตรงต่อเวลา

กองคลัง

4 โครงการปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการแก่ผู้
เสียภาษี

- เพ่ือพัฒนางานให้
บริการที่ได้
มาตรฐานแก้
ประชาชน

- ผู้เสียภาษีโรง
 เรือนและที่ดิน ภาษี

ป้ายและภาษีบำารุ ง
 ท้องที่

10,000
(งบ 
อปท.) 

- - - ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการ

กองคลัง

5 โครงการจัดตั้งศูนย์ให้
บริการ
รับชำาระเงินเพ่ือประชาชน

- เพ่ือให้มีศูนย์
สำาหรับให้บริการรับ
ชำาระเงิน
แก่ประชาชน

- จัดตั้งศูนย์ให้
บริการ
รับชำาระเงินเพ่ือ
ประชาชน

230,000
(งบ 
อปท.)

- - - มีศูนย์ให้บริการ
รับชำาระเงินแก่
ประชาชนและ
เป็นการพัฒนาราย
ได้แก่เทศบาล

กองคลัง
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.9 แนวทางการพัฒนาปร ับปร ุงงานทะเบ ียนและเอกสาร

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติ
งาน

 ด้านคอมพิวเตอร์ สำาหรับ
งาน
ทะเบียนราษฎร

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการงาน

 ทะเบียนราษฎร
 ณ สำานักงาน

เทศบาล

- โครงการจัดหา
 วัสดุ ครุภัณฑ์

พร้อมติดตั้งระบบ
ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์
สำาหรับงาน
ทะเบียนราษฎร

- 2,000,000
(งบ 
อปท.)

- - ประชาชนเกิด
ความสะดวกและพึง
พอใจที่ได้รับ
บริการงานทะเบียน
ราษฎรใกล้บ้าน

สำานักปลัด
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7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการเม ือง การบร ิหาร
    7.10 แนวทางการพัฒนาร ักษาความมั ่นคงและความสงบเร ียบร ้อยของชุมชน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดจ้างยามท้อง
ถ่ิน

- เพ่ือดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยในสวน
สาธารณะเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

-  จัดจ้างเหมา อป
พร.เทศบาลดูแล
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในสวน
สาธารณะ

 คืนละ 3 คน

169,725
(งบ 
อปท.)

169,725
(งบ 
อปท.)

169,725
(งบ 
อปท.)

- สวนสาธารณะมี
ความสงบเรียบร้อย 
ปราศจากกลุ่มวัย
รุ่นม่ัวสุม

สำานักปลัด

2  อุดหนุนอำาเภอละง ตูาม
โครงการ

 กิจกรรมงานรัฐพิธี - ราช
พิธีอำาเภอละงู

- เพ่ือจัดกิจกรรมงาน
 รัฐพิธี - ราชพิธี

อำาเภอละงู

- อุดหนุนอำาเภอละงู
ตามโครงการ
กิจกรรมงานรัฐพิธี 
- ราชพิธีอำาเภอละงู

20,000
(งบ 
อปท.)

- - - การดำาเนินงาน
ของที่ทำาการ
ปกครองอำาเภอละงู
สำาเร็จลุล่วงได้ตาม
เป้าประสงค์ที่วาง
ไว้

สำานักปลัด

3 โครงการติดตั้งระบบกล้อง
ทีวีวงจรปิดในเขตเทศบาล

- เพ่ือให้มีกล้องทีวี
วงจรปิดสำาหรับเก็บ
ภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ในเขตเทศบาล

- ติดตั้งระบบกล้อง
ทีวีวงจรปิดใน
บริเวณเขต
เทศบาลตำาบล
กำาแพง

- 300,000
(งบ 
อปท.)

- - ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น

กองช่าง
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รายละเอ ียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552 -2554)

เทศบาลตำาบลกำาแพง

8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
    8.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมอาชีพและเพิ ่มรายได ้ให ้แก ่ประชาชน

ที ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )



1 โครงการพัฒนาอาชีพ
ประชาชน

- เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมเพ่ิมราย
ได้ให้แก่ครอบครัว

- จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่แก่ประชาชน
ในเขตเทศบาล

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

25,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้

 เพ่ิมขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
ครอบครัวและ
ชุมชน

สำานักปลัด
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8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
    8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยว

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการจัดงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว

- เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชน

- จัดงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

 จำานวน 1 ครั้ง/ปี

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

300,000
(งบ 
อปท.)

- นักท่องเที่ยวเพ่ิม
 มากขึ้น และส่ง

เสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้
แก่ประชาชน

สำานักปลัด



2 โครงการค่ายเยาวชน
มัคคุเทศก์

- เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านการ
ท่องเที่ยวแลอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้แก่เยาวชนใน
เขตเทศบาล

- เยาวชนในเขต
 เทศบาล

 จำานวน 1  รุ่น 60 คน

- 150,000
 (งบ 
อปท.)

- - สามารถนำาความรู้ที ่
ไดจ้ากการเข้าค่าย
อบรมไปใช้ในชีวิต

 ประจำาวัน ดา้นการ
ท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ตแิละส่ิงแวดล้อม
ได้

กองการ
ศึกษา
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8. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านเศรษฐกิจ
    8.3 แนวทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป ็นตลาดสดน่าซ ื ้ออย ่างย ั ่งย ืน

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ หนว่ยงาน2552

(บาท )
2553

(บาท )
2554

(บาท )



1 โครงการพัฒนาตลาดสด
น่าซ้ือ

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน
  ผู้บริโภคตระหนัก
ในการ
  เลือกบริโภค
อาหารที่
  ปลอดภัย
- เพ่ือให้ผู้ประกอบ

     การ
  มีการพัฒนาความ
รู้และ
   ประสบการณ์ มี
จิตสำานึก
  ร่วมพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน

- จัดประชุมผู้
 ประกอบการ

  คณะกรรมการ
 พัฒนา

  ตลาดสด
-  จัดอบรม และศึกษา
ดูงาน
   นอกสถานที่ แลก
เปลี่ยน
  เรียนรู้ประสบการณ์
ดำาเนิน
  กิจกรรม

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

30,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนเกิด
     ความ

  พึงพอใจจากการ
บริโภค
  อาหารตลาดสด
เทศบาล
- ผู้ประกอบการได้
พัฒนา
  ด้านประกอบการ 
มีการ
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จาก
  การศึกษาดูงาน

  กอง
สาธารณสุข

   และส่ิง
แวดล้อม

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
อาคาร
ตลาดสดเทศบาลหลังเก่า

- เพ่ือก่อสร้าง
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างปรับปรุง
อาคาร
ตลาดสดเทศบาล
หลงัเก่า

- - 3,000,000
(งบ 
อปท.)

- ประชาชนได้ใช้
บริการตลาดสดที่มี
มาตรฐาน

กองช่าง



 สว่นที ่ 6
บัญชีโครงการพัฒนาที ่เก ินศ ักยภาพ

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554)
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บัญชีโครงการที ่เก ินศ ักยภาพ

 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554) เทศบาลต ำาบลก ำาแพง



4.   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านการกีฬา นันทนาการ และการพักผอ่นหยอ่นใจ
    4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสร ิมการกีฬา

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการปรับปรุงสนาม
 กีฬาฟุตบอล

- เพ่ือปรับปรุงสนาม
กีฬาฟุตบอลให้ได้
มาตรฐาน

- ปรับปรุงสนาม
กีฬาฟุตบอลหน้า
สำานักงานเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

6,500,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน
มีสนามกีฬาฟุตบอล
ไว้สำาหรับออกกำาลัง
กาย
และทำาการแข่งขัน
- เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างสระว่าย
นำ้า

- เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มีสระ
ว่ายนำ้าสำาหรับออก
กำาลังกาย

- ก่อสร้างสระว่าย
นำ้า
ในบริเวณสวน
สาธารณะเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

7,000,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนมีสระ
วา่ยนำ้าไว้สำาหร ับ
ออกกำาลังกาย
- เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
ยิมเนเซ่ียม

- เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มี
อาคารยิม
เนเซ่ียมสำาหรับออก
กำาลังกาย

- ก่อสร้างอาคารยิม
เนเซ่ียม

 จำานวน 1 หลงั

- - 17,000,000
(งบ

อุดหนุน)

- เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนมีอาคาร
ยิมเนเซ่ียมไว้
สำาหรับออกกำาลัง
กาย
- เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนมีสุขภาพ

กองช่าง



สมบูรณ์แข็งแรง

รวม 13,500,000 - 17,000,000
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บัญชีโครงการที ่เก ินศ ักยภาพ
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554) เทศบาลต ำาบลก ำาแพง

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านธรรพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม
    6.2 แนวทางการพัฒนาจ ัดระบบเฝ ้าระว ังและป ้องก ันทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลลัพธ ์ท ี ่คาดว ่า
จะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนก้ัน
ตลิ่งพังแนวเขตสวน
สาธารณะเทศบาลตำาบล
กำาแพง

- เพ่ือป้องกันนำ้ากัด
เซาะตลิ่งพังบริเวณ
แนวเขตสวน
สาธารณะเทศบาล
ตำาบลกำาแพง

- ก่อสร้างเขื่อนก้ัน
ตลิ่งพังบริเวณแนว
เขตสวนสาธารณะ
เทศบาล
ที่ติดกับตลิ่งคลอง
ละงู

6,000,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - สามารถป้องกัน
ดินพังทลายบริเวณ
แนวเขตสวน
สาธารณะเทศบาล
ทีต่ิดกับตลิ่ง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกัน
ตลิ่งพังบริเวณหว้ยแหมน

- เพ่ือป้องกันนำ้ากัด
เซาะตลิ่งพัง
หว้ยแหมน

- ก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณห้วยแหมน 
ชุมชนขนมจีนและ

 ชุมชนเทศบาล 6

23,387,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - สามารถป้องกัน
ดินพังทลายบริเวณ
หว้ยแหมนได้

กองช่าง



3 โครงการก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกัน
ตลิ่งพังบริเวณแนวคลอง
ปากปิง

- เพ่ือป้องกันนำ้ากัด
เซาะตลิ่งพังคลอง
ปากปิง

- ก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกันตลิ่งพัง
บริเวณแนวคลอง

 ปากปิง ชุมชน
 เทศบาล 1

- 18,000,000
(งบ

อดุหนุน)

- - สามารถป้องกัน
ดินพังทลายบริเวณ
แนวคลองปากปิง
ได้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกัน
ตลิ่งพังบริเวณ
ฌาปนสถานจีน- กุโบร์
บ้านออกพัฒนา

- เพ่ือป้องกันนำ้ากัด
เซาะตลิ่งพังแนว
คลองบริเวณ
ฌาปนสถานจีน- กุ
โบร์บ้านออกพัฒนา

- ก่อสร้างผนังก้ัน
นำ้าป้องกัน
ตลิ่งพังบริเวณ
ฌาปนสถานจีน- กุ
โบร์บ้านออก
พัฒนา

12,000,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - สามารถป้องกันนำ้า
กัดเซาะตลิ่งพังแนว
คลองบริเวณ
ฌาปนสถานจีน- กุ
โบร์บ้านออกพัฒนา

กองช่าง

รวม 41,387,000 18,000,000 -
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บัญชีโครงการที ่เก ินศ ักยภาพ
 แผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2552-2554) เทศบาลต ำาบลก ำาแพง

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด ้านธรรพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อม
    6.3 แนวทางการพัฒนาจ ัดระบบการบ ำาบ ัดฟ ื้นฟูทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล้อม

ท ี ่ โครงการ ว ัตถ ุประสงค ์ เป ้าหมาย
งบประมาณและที ่มา

ผลล ัพธ ์ท ี ่คาด
ว ่าจะได ้ร ับ

หนว่ย
งาน

2552
(บาท )

2553
(บาท )

2554
(บาท )



1 โครงการก่อสร้างศูนย์
กำาจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูลแบบครบวงจร

- เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

-  จำานวน 1 ศูนย์ 323,609,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - สามารถลด
ปัญหาขยะ
มูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล

กอง
สาธารณสุ

ข
และส่ิง
แวดล้อม

2 โครงการก่อสร้างบ่อบำาบัด
นำ้าเสีย
คลองนำ้าตายชุมชน
ขนมจีน

- เพ่ือให้มีบ่อบำาบัดนำ ้า
เสียที่ได้มาตรฐาน
และเป็นการแก้ไข
ปัญหานำ้าเสียใน
ชุมชน

-  จำานวน 1 บ่อ
 บำาบัด บริเวณ

คลองนำ้าตาย
ชุมชนขนมจีน

4,500,000
(งบ

อุดหนุน)

- - - มีบ่อบำาบัดนำ้าเสียท ี่
ได้มาตรฐาน 
และสามารถ
บำาบัดนำ้าเสียก่อนลงส ู่
แม่นำ้าลำาคลอง

กองช่าง

รวม 328,109,000 - -
รวมทั ้งส ิ ้น 382,996,000 18,000,000 17,000,000



 ส่วนที ่ 7
การนำาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การ

ปฏิบ ัต ิ
และการติดตามประเม ินผล
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 ส่วนที ่ 7
การนำาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบ ัต ิและการต ิดตาม  

ประเม ินผล
 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอนที่สำาคัญในการดำาเนิน

   งานพัฒนาของเทศบาล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำา
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 กำาหนดให้มีคณะกรรมการ

 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเทศบาลตำาบลกำาแพงได้แต่งตั้งคณะ
 กรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย

1.        นายชัยพร เอ้งฉ้วน             ประธานกรรมการ
2.       นายสากาเรีย แดงนุ้ย กรรมการ
3.                                          นายเล็ก ชูสกุล กรรมการ
4.                                 นายรมหลี หลีหมาด กรรมการ
5.                                    นายสมาน แดงนุ้ย กรรมการ
6.     ว่าที่ ร.ต.                         วรกฤต กาญจนเกยูร กรรมการ
7.                                               ท้องถ่ินอำาเภอละงู กรรมการ
8.           ปลัดอำาเภอละงูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา กรรมการ
9.    ผอ.                                                    กองช่าง กรรมการ
10.  ผอ.                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
11.                            นายธีรวัฒน์ เด่นบุรณะ กรรมการและ

เลขานุการ
  โดยมีอำานาจหน้าที ดัง่น้ี

1.    กำาหนดแนวทาง วธิีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.   ดำาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.    รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน

  ผลแผนต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอตอ่สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน

   ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ี 
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.   แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที ่
เห็นสมควร

การก ำาหนดว ิธ ีการต ิดตามและประเม ินผล   
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกำาหนดรู ป

 แบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำาเนินกิจกรรม



 ตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำาหนดไว้หรือไม แล่ะผล
ของการดำาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม ่
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  ทั้งน้ี การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำาเนินกิจกรรมตาม
 โครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อ

 ดำาเนินโครงการแล้วเสร็ เจปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การก ำาหนดห้วงเวลาในการต ิดตามและประเม ินผล   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำาหนดห้วงเวลาในการติดตาม
  ประเมินผลโครงการ โดยคำานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงกา ทรั้งน้ีควร

 กำาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1  ครั้ง และ
 ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ

 ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้
    บริหารท้องถ่ินนำาเสนอ ต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และ

         ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถ่ิน
  ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

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


	- สำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) / ประชุมประชาคมเทศบาล ทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาล /จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาเทศบาล 

