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บทนา

ส่ วนที่ 1
บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพง เป็ นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เทศบาล
สามารถปฏิบตั ิงาน และให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็ นการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน โดยใช้ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยูอ่ ย่างจาก ัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก ้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างเต็มศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพง เป็ นการนาแผนงาน/โครงการของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี ของเทศบาล ซึ่งได้กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาไว้แล้ว มากาหนดเป็ นแผนพัฒนาสามปี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่
การจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพง เป็ นแผนพัฒนาต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระยะ 5 ปี กล่าวคือ เป็ นการนายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการและ
เป้ าหมายของการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา มาพิจารณาดาเนินการสาหรับในปี ที่ 1-3 แต่มี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้งบประมาณของปี นั้นๆ นอกจากนี้แผนงาน
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จะมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2. มีความเรี ยบร้อยในด้านรู ปแบบรายการ
3. มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพงมีลกั ษณะกว้างๆ ดังนี้
1.เป็ นเอกสารที่มีความสอดคล้องก ับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555)
2. เป็ นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาเป็ นรายปี รวม 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) และมี
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจน
3. เป็ นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการที่จะดาเนินการในแต่ละปี รวม 3 ปี โดยสามารถ
วางแผนได้อย่างต่อเนื่องและทบทวนได้ทุกปี
4. เป็ นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก ับเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินงานและประโยชน์ของการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
-22. เพื่อให้ทราบถึงสภาพทัว่ ๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้นาโครงการไป
ปฏิบตั ิมากน้อยเพียงใด และบรรลุวตั ถุประสงค์การพัฒนาหรื อไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถนามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องก ับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรื อมีจุดเน้นไป
ทิศทางใด
5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียทุ ธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องก ัน
6. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
สามปี อันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนในปี ต่อๆไป และเป็ นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่ วมในท้องถิ่น
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาล มีความสอดคล้องก ับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล
แผนพัฒนาอาเภอ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น จึงได้กาหนดขั้นตอนการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ขั้นตอนการเตรี ยมการจัดทาแผน
(2) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
(4) ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นหลักการพัฒนา โดยให้สอดคล้องก ับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาตร์การพัฒนา รวมถึงปั ญหาความต้องการ
ของประชาชน
(5) ขั้นตอนการจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี
(6) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
4. ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพง ถือเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้เทศบาลสามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริ หาร การ
จัดการ เพราะมีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรไว้แล้วทุกด้าน โดยเฉพาะในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้
เน้นในเรื่ องการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปั ญหาการพัฒนา ความต่อเนื่อง และการจัดทารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ รวมถึงการทบทวน ปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมการพัฒนาใน

ทุกด้านตลอดระยะเวลาสามปี เพื่อให้สนองตอบต่อปั ญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง ได้อย่างแท้จริ ง

ส่ วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
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ส่ วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานทีส่ าคัญของท้องถิ่น
ข้อมูลทั่วไป
ประวัตคิ วามเป็ นมา
เทศบาลตาบลกาแพง เป็ นเทศบาลตาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกาแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ .ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งปั จจุบนั เป็ นเทศบาล
ขนาดกลาง ตั้งอยูใ่ นพื้นที่เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ก่อนที่จะกล่าวถึงความ
เป็ นมาของเทศบาลตาบลกาแพง จะต้องขอกล่าวถึงเมืองละงู ในอดีตว่าเป็ นมาอย่างไร
ความเป็ นมาของเมืองละงูน้ นั ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรื อพงศาวดารบอกไว้ชดั เจนว่า
ชุมชนละงูหรื อเมืองละงูต้ งั ขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานสาคัญ 2 อย่างที่เป็ นร่ องรอยให้เชื่อได้ว่าละงูมีความ
เจริ ญมาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็ นเมืองมาแล้ว ดังนี้
1. ชื่อเมืองละงูปรากฏในตานานเมืองนครศรี ธรรมราช
คือในปี พ.ศ. 1950 สมัยเจ้าผูค้ รองเมืองนคร
พระพนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ชื่อราชาจุราเจนาคาลายังเมีย
เป็ นผูป้ กครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูน้ นั ก่อนเมืองสตูล หรื อสโตย
จะเกิดถึง 350 ปี (รวมเรื่ องเมืองนครศรี ธรรมราช 2505:56-57)
2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดยตามหลักฐานแผนที่วาด
ชื่อ
Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทาขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2371 และได้ปรากฏชื่อ
เมืองหรื อท่าเรื อ Lungu ลูงู (ละงู) Meerahit เมราหิ ต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool เซตตูล (สตูล)
แสดงว่าละงู มีลกั ษณะเป็ นท่าเรื อและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า
คาว่า
“ละงู” เข้าใจว่าชื่อเดิมคงเป็ น กรางู หรื อ กะละงู หรื อ กราละงู คาว่า กรา เป็ นภาษาโบราณซึ่ง
แปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้ า ปากละงู ปากปิ ง หรื อ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็ นต้น
ละงู หรื อที่เรี ยกว่า
“ลากู” อันหมายถึงการซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระ หว่างเมือง
สตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปั จจุบนั (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดิน ทางด้วยเท้าหรื อเรื อ ท่าเรื อ
ปากบาราเป็ นท่าเรื อที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคยเป็ นที่ทาการค้าขายระหว่างท่าเรื อมาบัง
ท่าเรื อสุไหงอุเป (อาเภอทุ่งหว้าในปั จจุบนั ) หรื อท่าเรื อปี นัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้กย็ งั มีการค้าระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริ ญ สุขาภิบาลกาแพงจึงเป็ นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของผูค้ นในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่งอยูใ่ นพื้นที่ของสุขาภิบาลตาบล
กาแพง
-5ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษหน้า 144 วันที่ 17 ก ันยายน 2498
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องจัดตั้งสุขาภิบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเป็ นการ
สมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้นเป็ นสุขาภิบาล ทาให้ทอ้ งถิ่น
แห่ งนี้มีรูปแบบการบริ หารแบบสุขาภิบาลมากระทัง่ มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็ น
“เทศบาลตาบลกาแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
1. สภาพทั่วไป
เทศบาลตาบลกาแพง เป็ นเทศบาลตาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกาแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ .ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ปั จจุบนั เป็ นเทศบาลตาบลขนาดกลาง แต่มีความเจริ ญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็ นศูนย์กลาง
การค้าขาย หรื อการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรก ับด้านการประมง และสินค้าอื่น ๆ ของประชาชน
จากอาเภอต่าง ๆ โดยรอบ คือ อาเภอละงู อาเภอท่าแพ อาเภอทุ่งหว้า และกิง่ อาเภอมะนัง รวมทั้งรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะตะรุ เตา
เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ ะ หมู่เกาะเภตรา หรื อแหล่งท่องเที่ยวทางบกก ับน้ าตกวังสายทอง ถ้ าภูผาเพชร ฯลฯ
ซึ่งในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นบั แสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจานวนเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ยังเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริ การด้านต่าง ๆ
อีกจานวนมาก
1.1
ลักษณะที่ต้งั
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยูใ่ นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัด
สตูล มีพ้นื ที่ รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริ หารตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
ทิศใต้ จดคลองละงู
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 7 ตาบลกาแพง และคลองละงู
ทิศตะวันตก จดคลองปากปิ ง และคลองละงู
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่ างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 52 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่ างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพงห่ างจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่ างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 170 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กิโลเมตร

-61.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทัว่ ไปของเทศบาลตาบลกาแพง เป็ นที่ราบมีคลองละงู คลอง
ปากปิ ง และลาห้วยต่าง ๆ เป็ นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทาให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร การประมง
การปศุสตั ว์ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็ นย่านธุรกิจการค้า การพาณิ ชย์ และการบริ การต่างๆ
1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภูมิอากาศ มีลกั ษณะคล้ายคลึงก ับจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน
โดยทัว่ ไป คือ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยูใ่ นห้วง
ระยะเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80%
มีปริ มาณน้ าฝนตก เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 มิลลิเมตร
1.4 สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการค้าขาย รองลงมา
คือ การเกษตร การประมง การปศุสตั ว์ ทานา ทาสวน และรับจ้างทัว่ ไป โดยมีรายได้เฉลี่ยปี ละประมาณ
45,000 บาท/คน
1.5 สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคมโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะเช่นเดียวก ับชุมชนเมืองอื่น ๆ คือ มีชุมชน
หนาแน่นมาก บริ เวณริ มถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริ เวณรอบนอก ปะปนก ันระหว่างผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธซึ่งสามารถอยูร่ ่ วมก ันได้โดยปกติสุข
2. ด้านโครงสร้ างพืน้ ฐาน (การบริ การด้านสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐาน)
2.1 การคมนาคม/ขนส่ ง
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง สามารถเดินทางติดต่อก ับอาเภอต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด หรื อต่างจังหวัด โดยการคมนาคมทางบกเป็ นหลัก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทัว่ ถึงใน
ขณะเดียวก ัน ถนน ตรอก ซอก ซอย ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเป็ นถนนคอนกรี ตเกือบทุกสาย
แล้ว ทาให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป - มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้ทุกฤดูกาล ส่วนการ
คมนาคมด้านอื่น ไม่มี
2.2 การไฟฟ้ า
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้รับบริ การจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคอาเภอ
ละงู ครบทุกครัวเรื อน
2.3 การประปา

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้รับบริ การน้ าสะอาดจากการประปาส่วน
ภูมิภาคแล้ว ประมาณ 60 % ที่เหลือยังใช้น้ าจากบ่อบาดาล หรื อบ่อน้ าตื้น โดยเทศบาลได้จดั งบประมาณ
สนับสนุนเป็ นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป

-72.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม
- การไปรษณี ยโ์ ทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ทาการไปรษณี ยโ์ ทรเลข จานวน 1 แห่ ง
สามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
- การโทรศัพท์ มีสานักงานให้บริ การโทรศัพท์ จานวน 1 แห่ ง สามารถให้บริ การ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งระบบประจาบ้านและระบบเคลื่อนที่ มือถือ
- การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แห่ ง คือ
สถานี LIFE FM และสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM
และสามารถเปิ ดรับการถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียงตามสาย
สามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา
2.5 การจราจร
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีสภาพทัว่ ไปไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมี
พื้นที่ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบก ัน คือ ถนนสายละงู - ทุ่งหว้า ก ับ ถนนสายละงู -ฉลุง
และถนนละงู -ปากบารา มีการประสานงานก ับตารวจจราจรของสถานีตารวจภูธรอาเภอละงู
โดยใกล้ชิด
รวมถึงการเตรี ยมการเรื่ องงบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แผงกน้ ั ป้ ายเครื่ องหมายจราจรต่าง ๆ
เป็ นต้น
2.6 การใช้ ที่ดนิ และผังเมือง
สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็ นระบบความเจริ ญ
ส่วนใหญ่เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลัก หรื อผังเมืองที่ชดั เจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็ น
แปลงเล็ก ๆ เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรื อนอยูอ่ าศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยโดยทัว่ ไป ปั จจุบนั
ผังเมืองจังหวัดสตูลได้จดั ทาผังเมืองรวมก ับ เทศบาลตาบลกาแพง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้
ที่ดินแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการค้าขาย อาชีพ
เกษตรกรรม ทานา ทาสวน และรับจ้างทัว่ ไป รายละเอียดดังนี้
* อาชีพค้าขาย สภาพโดยทัว่ ไป บริ เวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบอาชีพด้านการ
ค้าขาย เป็ นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็ นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัด

ใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบ
นอก และอาเภอใกล้เคียง เข้ามาจาหน่ายหรื อใช้ตลาดของเทศบาลตาบลกาแพงเป็ นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า

-8* อาชีพเกษตรกรรม บริ เวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็ นการปลูกเพื่อการดารงชีวิต
มากกว่าเพื่อเป็ นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิ งซึ่งมีน้ าตลอดปี เป็ นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ
* อาชีพรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตาบลกาแพง อยูห่ ่ างจากทะเลไม่มากนัก จึงมี
ประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็ นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็ นรายได้เสริ มให้ก ับ
ครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
3.2 การเกษตรกรรม
เทศบาลตาบลกาแพงมีพ้นื ที่ท้ งั สิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร เป็ นพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร ประมาณ 500 ไร่ มีประชากร ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา
ยางพารา ผลไม้ มะพร้าว ฯลฯ
3.3 การอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายในครัวเรื อน เช่น
โรงงานทาขนมจีนขนาดเล็ก จานวน 13 โรง ปั้ มน้ ามันเชื้อเพลิง จานวน 3 แห่ ง ผูใ้ ช้แรงงานเป็ นบุคคลใน
พื้นที่ เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
3.4 การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้าและการบริ การส่วนใหญ่ต้ งั อยู่ 2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,สายละงู -ทุ่งหว้า
และสายละงู - ฉลุง เป็ นกิจการขนาดเล็ก เป็ นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก มีตลาดนัดของ
เทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และการประมงระหว่างอาเภอ
ละงูก ับอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอท่าแพ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอควนกาหลงและกิง่ อาเภอมะนัง และคาดว่า
ในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า การลงทุน จะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล
(หมู่เกาะตะรุ เตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
3.5 การท่ องเที่ยว
จังหวัดสตูลถือว่าเป็ นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก และ
งดงามไม่แพ้จงั หวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา อุทยาน
แห่ งชาติหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยงั คงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดย
เส้นทางผ่านไปสู่อุทยานหมู่เกาะดังกล่าวนั้น จะต้องผ่านพื้นที่ของเทศบาลตาบลกาแพง นักท่องเที่ยวจะต้อง
แวะจับจ่ายใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ทาให้มีเงินสะพัดในตลาดของเทศบาลตาบลกาแพงปี ละเป็ นจานวน
มาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ ทุกปี

3.6 การปศุสัตว์
เนื่องจากเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีพ้นื ที่นอ้ ย ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีนอ้ ย
ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริ โภคภายในครัวเรื อนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ ด วัว แพะ ฯลฯ

-94. ด้านสังคม
4.1 ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีจานวนทั้งสิ้น 4,989 คน ชาย 2,406 คน หญิง
2,583 คน จานวนครัวเรื อน 2,168 ครัวเรื อน
4.2 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ของเทศบาล จานวน 1 ศูนย์
มีโรงเรี ยนในสังก ัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จานวน
1 โรง และโรงเรี ยนในสังก ัด
สานักงานการศึกษาเอกชน จานวน 1 โรง มีนกั เรี ยนเข้าเรี ยนในระดับประถมศึกษาครบ 100% และเรี ยนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ 100% ปั จจุบนั ยังไม่มีโรงเรี ยนในสังก ัดเทศบาล มีวดั ในเขตเทศบาล
จานวน 1 แห่ ง มัสยิด จานวน 2 แห่ ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80% นับถือ ศาสนาพุทธ
ประมาณ 20% และสามารถอยูร่ ่ วมก ันได้อย่างสันติสุข
4.3 การสาธารณสุ ข
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีศูนย์บริ การสาธารณสุขเทศบาล จานวน 1 แห่ ง มีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่ งใน 8 ชุมชน และมีสถานบริ การด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)
จานวน 9 แห่ ง มีร้านขายยาแผนปั จจุบนั จานวน 6 แห่ ง และประชาชนสามารถไปใช้บริ การจากโรงพยาบาล
ละงู ซึ่งอยูน่ อกเขตเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทัว่ ถึง
4.4 การสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
การบริ การด้านสวัสดิการสังคมจากทางราชการพอสมควร โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรี ตามหลักการประก ันสุขภาพ การให้สวัสดิการประชาชนผูม้ ีรายได้
น้อย (สปส.) การประก ันสังคม เป็ นต้น
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีสถานีตารวจภูธรอาเภอละงู รับผิดชอบเกีย่ วก ับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีนอ้ ยมาก และยังมีอาสาสมัคร
ป้ องก ันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ที่จดั ตั้งโดยเทศบาลตาบลกาแพงคอยออกลาดตระเวนเฝ้ าระวังภัยในเขต
เทศบาลอีกด้วย
5. ด้านการเมือง - การบริหาร

5.1 โครงสร้ างและอานาจหน้ าที่ในการบริหารงานของเทศบาล
เทศบาลตาบลกาแพง เป็ นเทศบาลขนาด กลาง (ตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด )
รู ปแบบการบริ หารงานของเทศบาล เป็ นแบบนายกเทศมนตรี มีลกั ษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูม้ ีสิทธิ
- 10 ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่ง
4 ปี ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ประกอบด้วย
นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ทาหน้าที่ฝ่ายบริ หาร นายกเทศมนตรี มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรี เป็ นผูร้ ับผิดชอบกาก ับควบคุม ดูแลกิจการบริ หารงาน
ของเทศบาลและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาลเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี แล ะรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการ
ประจาของเทศบาล ให้เป็ นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1.
สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานทะเบียนราษฎร
1.4 งานป้ องก ันและบรรเทาสาธารณภัย
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 งานสาธารณู ปโภค
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานป้ องก ันและควบคุมโรคติดต่อ
5. กองการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 งานธุรการ
5.2 งานบริ หารการศึกษา
5.3 งานส่งเสริ มการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลกาแพง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 และแก ้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มี 2 ลักษณะ ดังนี้

หน้าที่ที่ตอ้ งทา ได้แก่
1.รักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบารุ งทางบกและทางน้ า

- 11 3.รักษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
4.ป้ องก ันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่ องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุและผูพ้ ิการ
8.บารุ งศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็ นหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่อาจจัดทา ได้แก่
1.ให้มีน้ าสะอาด หรื อการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บารุ งและส่งเสริ มการทามาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
9.เทศพาณิ ชย์
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลกาแพง ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดงั นี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณู ปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณู ปการ
6. การส่งเสริ ม การฝึ กและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิ ชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
8.การส่งเสริ ม การท่องเที่ยว

9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
11.การบารุ งรักษาศิลปะจารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิน่
- 12 12. การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่ วก ับที่อยูอ่ าศัย
13.การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริ มกีฬา
15.การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
16.ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
18.การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24.การจัดการ การบารุ ง และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้ องก ัน และบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่งเสริ ม และสนับสนุนการป้ องก ันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
5.2 การคลังท้ องถิ่น
1. การบริ หารรายรับ รายรับของเทศบาลตาบลกาแพง ในปี พ .ศ. 2552 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 39,115,145.15 บาท

2. การบริ หารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลตาบลกาแพง ในปี พ.ศ. 2552 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 38,965,699.77 บาท

- 13 5.3 การดาเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตาบลกาแพง หรือองค์ กรชุ มชน
ปั จจุบนั ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้มีการดาเนินกิจการพาณิ ชย์ 2 โครงการ
ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริ การเทศบาลตาบลกาแพง การจัดตั้ง โรงงานน้ าดื่มตะรุ เตา และได้มีการจัดตั้ง
สถานธนานุบาลของเทศบาลตาบลกาแพง (โรงรับจานา)
5.4 บทบาทการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตาบลกาแพง ได้จดั ตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความสะดวก สะดวกในการให้บริ การ
และการบริ หารงาน จานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /
ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบารุ ง
มีการ คัดเลือก คณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็ นตัวแทนประชาชนในชุมชน โดยการ
เลือกตั้ง เมื่อมีกจิ กรรมใดๆ จะมีการประสาน ความร่ วมมือก ันโดยตลอด ถือเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ เกีย่ วก ับการบริ หาร การบริ การ รวมถึง เสนอปั ญหาความต้องการต่าง ๆ อีกด้วย
5.5 การอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการของประชาชน
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ปั จจุบนั อยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรอาเภอละงู
สาหรับการป้ องก ันภัยฝ่ ายพลเรื อน ปั จจุบนั เทศบาลมีสมาชิก อาสาสมัครป้ องก ันภัยฝ่ าย
พลเรื อน (อปพร.) ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของเทศบาล จานวน 120 คน มีสถานีดบั เพลิง 1 แห่ ง อัตรากาลัง
เจ้าหน้าที่ 8 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ า ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และ
รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขตเทศบาล
และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง
5.6 สถิตแิ ละข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้ องถิ่น
การเลือกตั้ง ของเทศบาลตาบลกาแพง ครั้งหลังสุด เป็ นการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิน่
และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เป็ นการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นแทนผูบ้ ริ หารและ
สมาชิกสภาที่ลาออกจากตาแหน่ง
ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายวิชิต แซ่ลิ่ม ได้รับเลือกตั้งเป็ น
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายอดิศกั ดิ์ งะสงบ และ นางผกาพันธุ์
สรรค์สวาสดิ์
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
6.1 ทรัพยากรนา้

เทศบาลตาบลกาแพง มีลาน้ าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็ นแนวเขตธรรมชาติ
ของเทศบาลก ับองค์การบริ หารส่วนตาบลข้างเคียง คือ ทิศเหนือมีลาห้วยพรุ หมอเป็ นแนวเขต ทิศใต้มี
ลาคลองละงูเป็ นแนวเขต และทิศตะวันตกมีลาคลองปากปิ งเป็ นแนวเขต จึงมีความสมบูรณ์ในเรื่ องของน้ า
สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ด้านการเกษตร อุปโภค บริ โภค และเพื่อการปศุสตั ว์

- 14 เนื่องจากเทศบาลตาบลกาแพง ยังไม่มีระบบบาบัดน้ าเสีย ทาให้มีน้ าเสียจากชุมชนไหลลง
คลองละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแก ้ไขที่ถูกวิธี อาจส่งผลให้น้ าในลาคลองละงูเน่าเสียได้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด
6.2 ทรัพยากรป่ าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงไม่มีพ้นื ที่ป่าไม้ แต่ได้พยายามส่งเสริ มให้ราษฎรในพื้นที่
ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มีพ้นื ที่เหลืออยู่
6.3 ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีการขุดพบแร่ ธาตุแต่อย่างใด
6.4 สภาพสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั การถ่ายน้ าเสียจากครัวเรื อนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิ ง และ
ลาห้วยพรุ หมอ โดยไม่มีการบาบัดน้ าเสียแต่อย่างใด ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็ นประจาทุกวัน
โดยมีบ่อขยะเป็ นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็ นของเทศบาลเอง

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

ส่ วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้ องถิ่นในปี ที่ผ่านมา
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ส่ วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ทีผ่ ่ านมา
ผลการพัฒนาเทศบาลในปี ที่ผ่านมา
ในรอบปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.25
51) เทศบาลตาบลกาแพงได้จดั ทาแผนพัฒนาของเทศบาลขึ้น เพื่อแก ้ไข
ปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสามารถดาเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเงื่อนไขด้าน
งบประมาณมีจาก ัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และปั ญหาความต้องการของประชาชน
มีมากมาย จึงไม่สามารถดาเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้พิจารณา
จัดทาเฉพาะโครงการที่จาเป็ นเร่ งด่วนก่อน โดย ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2551-2553) รวม 155 โครงการ งบประมาณ 22,314,535 บาท ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

15

6,390,600

22

1,953,065

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

24

2,987,920

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและ การพักผ่อนหย่อนใจ

9

1,115,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

4

2,663,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6

1,319,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริ หาร

71

5,380,950

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

4

505,000

155

22,314,535

รวม

- 17 การใช้ จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลกาแพง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2551 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 123 โครงการ
จานวนเงิน 14,205,983.94 บาท มีการเบิกจ่ายเงินจานวน 123 โครงการ จานวนเงิน 14,205,983.94 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา
นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
การบริ หาร
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
รวม

4

การก่ อหนีผ้ ูกพัน/
ลงนามในสัญญา
3,524,924.00

4

การเบิกจ่ าย
งบประมาณ
3,524,924.00

21

1,460,122.50

21

1,460,122.50

19
5

2,233,622.94
608,828.00

19
5

2,233,622.94

4

2,593,480.00

4

2,593,480.00

5

553,201.00

5

553,201.00

63

3,068,403.50

63

3,068,403.50

2
123

163,402.00
14,205,983.94

2
123

163,402.00
14,205,983.94

โครงการ

ส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี
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ส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี
4.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง
 วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตาบลกาแพงเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้และพัฒนา ที่ใช้หลักธรรมาภิบาล
มุ่งสู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ”
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่ วงสามปี ของเทศบาลตาบลกาแพง
เพื่อให้การกาหนดแนวทางการแก ้ไขปั ญหาของประชาชนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง
ตรงตามความต้องการ เทศบาลตาบลกาแพงจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เทศบาลในช่วงสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุ ง บารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า งานก่อสร้างอื่นๆ
สาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ
1.2 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 การอนุรักษ์และทานุบารุ งศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณสุ ข
3.1 ส่งเสริ มความรู ้และให้บริ การสาธารณสุข
3.2 การป้ องก ันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
3.3 ส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.1 พัฒนาและส่งเสริ มการกีฬา
4.2 ส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการ
4.3 พัฒนาปรับปรุ งสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาความเข้มแข็งของชุ มชน
5.1 ส่งเสริ มและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 ส่งเสริ มและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
6.1 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 จัดระบบการเฝ้ าระวังและป้ องก ันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 จัดระบบการบาบัดฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร
7.1 พัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
7.2 พัฒนาปรับปรุ งบุคลากร
7.3 ส่งเสริ มสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
7.4 ส่งเสริ มและสร้างระบบการบริ หารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
7.5 พัฒนาปรับปรุ งเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
7.6 การป้ องก ันและบรรเทาสาธารณภัย
7.7 ส่งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วก ับกิจการท้องถิ่น
7.8 พัฒนาปรับปรุ งรายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
7.9 ปรับปรุ งงานทะเบียนและเอกสาร
7.10 การรักษาความมัน่ คงและความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
8.1 ส่งเสริ มอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
8.2 พัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว
8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็ นตลาดสดน่าซื้อ

ส่ วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการ
และรายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1.โครงสร้างพื้นฐาน
2. ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. สาธารณสุข
4. กีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
5. ความเข้มแข็งของชุมชน
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การเมือง การบริ หาร
8. เศรษฐกิจ
รวม

ปี 2553
จานวน
โครงการ
15
10
16
7
3
5
23
2
81

งบประมาณ
3,631,000
670,000
3,875,600
770,000
1,736,000
440,000
3,728,925
135,000
14,986,525

ปี 2554
จานวน
โครงการ
4
17
21
10
3
5
23
4
87

งบประมาณ
1,220,000
1,135,000
4,195,680
1,340,000
1,636,000
395,000
2,382,000
310,000
12,613,680

ปี 2555
จานวน
โครงการ
2
9
18
6
3
5
20
4
67

งบประมาณ
1,804,000
605,000
3,965,680
640,000
1,936,000
2,365,000
1,974,725
3,160,000
16,450,405

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ
21
36
55
23
9
15
66
10
235

งบประมาณ
6,655,000
2,410,000
12,036,960
2,750,000
5,308,000
3,200,000
8,085,650
3,605,000
44,050,610

-50รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้ างปรับปรุ ง บารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ท่าเทียบเรือ
งานก่อสร้ างอืน่ ๆ และการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
กว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม.
หรอมีพ้นื ที่ไม่น้อยกว่า
500ตรม.
- พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าใช้
ภายในบริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลกาแพง

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
โชคไพศาล

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภัยในการ
คมนาคม

2

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าใช้
ภายในบริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
กาแพง

3

โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนน
สายในทอน ซอย 1

- เพื่อเก็บน้ าไว้ใช้ในสานักงาน
เทศบาล
- เพื่อเพิ่มแรงดันน้ าสาหรับใช้
ภายในบริเวณสานักงาน
เทศบาลตาบลกาแพง
- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
และได้มาตรฐาน
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภัยในการ
คมนาคม

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเทศบาล 9/1 ซอย 1

- ก่อสร้างถนนหินผุ กว้าง
4.00 ม. ยาว 153.50 เมตร
- ติดตั้งท่อระบายน้ า
- ก่อสร้างถนนคอนกรีต
หนา 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.
ยาว 110.00 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
312,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

156,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีระบบน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
สามารถเพิ่มแรงดันน้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

245,000
(งบ อปท.)

-

-

กองช่าง

275,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

-51ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
- จานวน 1 ป้ าย ทาจากโครง
เหล็ก เพื่อติดตั้งไว้บริเวณ
สะพานสอง
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลตาบลกาแพง

5

โครงการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
บริเวณสะพานสอง

- เพื่อให้มีป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

6

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
ตาบลกาแพง

7

โครงการติดตั้งรางระบายน้ าฝน
แสตนเลส

- เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
ตาบลกาแพงให้ได้มาตรฐาน
รองรับประชาชนผูร้ ับบริการ
- เพื่อให้มีรางระบายน้ าฝน
สาหรับระบายน้ าฝนที่ได้
มาตรฐาน

8

โครงการปรับปรุงโรงครัวศูนย์พฒั นา
เด็กเทศบาลตาบลกาแพง

9

โครงการปรับปรุงอาคารรักษาความ
สะอาดของเทศบาล

10 โครงการจัดซื้อที่ดิน

- ติดตั้งรางระบายน้ าฝน
แสตนเลสอาคารธรรมาภิ
บาลเทศบาลและอาคารศูนย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
- เพื่อพัฒนาโรงครัวศูนย์พฒั นา - ปรับปรุงโรงครัวศูนย์
เด็กของเทศบาลให้ได้
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
มาตรฐาน
กาแพง
- เพื่อปรับปรุงอาคารรักษา
- ปรับปรุงอาคารรักษาความ
ความสะอาดของเทศบาลให้ได้ สะอาด และก่อสร้างห้องน้ า
มาตรฐาน
จานวน 4 ห้อง
- เพื่อให้มีที่ดินสาหรับใช้เป็ น - จานวน 1 แห่ง
ถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนสาย กว้างประมาณ 5 เมตร
เทศบาล 1 กับสายเทศบาล 3
ยาว ประมาณ 35 เมตร
- เพื่อกระจายรถจากถนนสาย
เทศบาล 1

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
93,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาลตาบลกาแพงได้
มาตรฐาน
- ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้น
- อาคารธรรมาภิบาลเทศบาล
ตาบลกาแพงมีรางระบาย
น้ าฝนที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

312,000
(งบ อปท.)

-

-

86,000
(งบ อปท.)

-

-

98,000
(งบ อปท.)

-

-

- โรงครัวศูนย์พฒั นาเด็กของ
เทศบาลได้มาตรฐาน

กองช่าง

500,000
(งบ อปท.)

-

-

- อาคารรักษาความสะอาด
ของเทศบาลได้มาตรฐาน

กองช่าง

800,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีถนนไว้ใช้ในการคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

กองช่าง

สานักปลัด

-52-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
รางระบายน้ า ซอยข้างโรงน้ าชลดา

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภัยในการ
คมนาคม
- เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดี

12 โครงการติดตั้งปูพ้นื ยางพลาสติก
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลตาบล
กาแพง

- เพื่อให้มีพ้นื ยางพลาสติกใน
การรองรับการเล่นกีฬา
ออกกาลังกายของประชาชน

13 โครงการก่อสร้างศาลาที่พกั ผูโ้ ดยสาร

- เพื่อให้ประชาชนที่รอรถ
โดยสารมีที่พกั คอยรถ

14 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตซอยถนนหลังตลาดสด

- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัยในการคมนาคม

15 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าชุมชน
ประชาบารุง (บริเวณบ้านบังแดง)

- เพื่อให้มีคูระบายน้ าที่ได้
มาตรฐาน
- เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมขัง

- ก่อสร้างถนนหินคลุกหนา
0.10 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว
69.00 ม. หรือมีพ้นื ที่ไม่น้อย
กว่า345 ตรม.พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. กว้าง
ภายใน 0.50 ม. ยาว 69.00 ม.
- ติดตั้งปูพ้นื ยางพลาสติก
ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง ขนาด
19.00 ม. X 32.00 ม.
- ก่อสร้างศาลาที่พกั
ผูโ้ ดยสาร
ขนาด 3.00 X 8.00 ม.
- ช่วงที่1 กว้าง 8.60 ม. ยาว
31.00 ม. / ช่วง ที่ 2 กว้าง
10.80 ม. ยาว 170.00 ม.
- ก่อสร้างคูระบายน้ าชุมชน
ประชาบารุง (บริเวณบ้าน
บังแดง)

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- มีระบบรางระบายน้ าที่ดี

กองช่าง

-

-

304,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนที่เล่นกีฬา ออก
กาลังกายมีความปลอดภัย
เพิม่ ขึ้น

กองช่าง

-

500,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนที่รอรถโดยสาร
มีที่พกั คอยรถ

กองช่าง

-

-

1,500,000
(งบ อปท.)

กองช่าง

260,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- มีคูระบายน้ าที่ได้มาตรฐาน
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง

กองช่าง

-53-

ที่

โครงการ

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ชุมชนเทศบาล 6

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน
และปลอดภัยในการคมนาคม

17 โครงการก่อสร้างโคมไฟสปอร์ตไลท์
พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
18 โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดิน - เพื่อป้ องกันฝนและแสงแดด
เท้าภายในศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบล แก่เด็กนักเรียน
กาแพง
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้ า
ชุมชนเทศบาล 6
(บริเวณบ้านโกเหว่ง / บังซาหรี

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างตามท้อง
ถนน สร้างความปลอดภัยใน
ยามค่าคืนแก่ประชาชน

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
174,000
(งบ อปท.)

- ก่อสร้างถนนหินคลุก
ชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณ
บ้านโกเหว่ง / บังซาหรี
- จ้างก่อสร้างโคมไฟสปอร์ต
ไลท์ พร้อมอุปกรณ์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาลตาบล
กาแพง
- ก่อสร้างหลังคาพร้อม
ทางเดินเท้าภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง
- ขยายเขตไฟฟ้ า
65,000
ชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณ
(งบ อปท.)
บ้านโกเหว่ง / บังซาหรี

220,000
(งบ อปท.)

-

250,000
(งบ อปท.)

-

-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- มีถนนที่มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยในการคมนาคม

กองช่าง

- สวนสาธารณะมีความสว่าง
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- สามารถป้ องกันฝนและ
แสงแดดให้แก่เด็กนักเรียน

กองช่าง

- สามารถเพิ่มแสงสว่างตาม
ท้องถนนทาให้ประชาชนเกิด
ความปลอดภัยในการขับขี่
ยวดยานพาหนะในยามค่าคืน

กองช่าง

กองช่าง

-541. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
- ติดตั้งแสตนเลสโค้งเงา
ภายในเขตเทศบาล จานวน
10 จุด
- ติดตั้งป้ ายจราจรภายในเขต
เทศบาล

1

โครงการติดตั้งแสตนเลสโค้งเงา

- เพื่อให้ประชาชนผูใ้ ช้รถเกิด
ความปลอดภัยจากการขับขี่

2

โครงการติดตั้งป้ ายจราจรภายในเขต
เทศบาล

- เพื่อควบคุมและป้ องกันไม่
เกิดปัญหาการจราจร

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
135,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน

สานักปลัด

120,000
(งบ อปท.)

- เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน

กองช่าง

-

-

-552. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2.1 แนวทางทางพัฒนาจัดการศึกษา
ที่

โครงการ

1

โครงการเสริมเพิ่มความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลัย

2

โครงการมอบประกาศนียบัตริเตรียม
ความพร้อมนักเรียนศูนย์พฒั นาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแงพ

3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามความ
สนใจของเยาวชนในเขตเทศบาล

4

โครงการฝึ กอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปี ที่ 6
ในการสอบเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น
-เพื่อพัฒนาความต้องการของ
เด็กทุกๆ ด้าน และพัฒนาความ
พร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียน
ระดับประถมศึกษา
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมในการฝึ กทักษะการ
เรียนรู้
-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

- เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6 ในเขตเทศบาล จานวน
60 คน (1รุ่น)

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

-เด็กนักเรียนมีโอกาสสอบ
เข้าเรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

-เด็กนักเรียนมีความพร้อม
กระตือรือร้นใรการเรียน
มากขึ้น

กองการศึกษา

-จานวนนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
กาแพง 40 คน

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

-เด็ก/เยาวชน ในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

-

75,000
(งบ อปท.)

-

-เด็ก/เยาวชน สามารถมี
ทักษะทางการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

-จานวน 1 รุ่น (100 คน)

-

100,000
(งบ อปท.)

-

-ประชาชนสามารถพูด อ่าน
เขียน ภาษาต่างประเทศได้

กองการศึกษา

-56-

ที่
5

6

7

โครงการ
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สาหรับ
ห้องสมุดในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
รักการอ่าน และการค้นคว้า

เป้ าหมาย

-จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
และวารสารต่างๆ สาหรับ
ห้องสมุดคนเดินทางและซุ้ม
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
-จัดซื้อหนังสือเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์
ICT เทศบาลตาบลกาแพง
-จัดซื้อหนังสือหลักคาสอน
ทางด้านศาสนาห้องสมุด
คุณธรรม ทั้ง 8 ชุมชน
โครงการสอนแม่ดูลูก
-เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ด้าน
-จัดอบรมด้านการดูแลลูก
กิจกรรมระหว่างแม่และลูกของ อย่างถูกวิธีให้แก่แม่ของเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
โครงการจัดทาห้องสมุดศูนย์พฒั นาเด็ก -เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/สื่อ
-จัดทาห้องสมุดศูนย์พฒั นา
เทศบาล
ต่างๆ ภายในศูนย์พฒั นาเด็ก
เด็กเทศบาล โดยจัดหาชั้น
-เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการการ
วางหนังสือพร้อมหนังสือ
เรียนรู้ที่เพิม่ ขึ้น
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

-ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ที่
ทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

25,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)

-ทาให้เกิดสายสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างแม่และลูก

กองการศึกษา

-

50,000
(งบ อปท.)

-

-มีแหล่งเรียนรู้/สื่อต่างๆ
ภายในศูนย์พฒั นาเด็ก
-เด็กมีพฒั นาการการเรียนรู้ที่
เพิม่ ขึ้น

กองการศึกษา

-572. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
2.2 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้อ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน

2

โครงการพิธีการทางศาสนา
งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กบั ประชาชน

3

โครงการพัฒนาฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตด้วย
หลักธรรม

4

อุดหนุนอาเภอละงู ในโครงการราลึก
เกียรติประวัติศาสดามูฮมั หมัด (ซ.ล.)
ประจาปี 2553 ครั้งที่ 2

เป้ าหมาย
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง

- อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา/
งานเมาลิด/งานสมโภชหลวง
ปู่ คง/งานรอมฎอน/งานสุนัต/
งานวันเด็กแห่งชาติ/งานลอย
กระทง ฯลฯ
- เพื่อฟื้ นฟูคุณภาพชีวิตของ
- จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน
ประชาชนด้วยหลักธรรมคา
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สอนของศาสนา
รวมทั้งเยาวชนที่สนใจ
- เพื่อจัดงานทางด้านศาสนาแก่ - อุดหนุนอาเภอละงู ใน
ประชาชนในเขตอาเภอละงู
โครงการราลึกเกียรติประวัติ
ศาสนามูฮมั หมัด (ซ.ล.)
ประจาปี 2553 ครั้งที่ 2

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

-เด็กและเยาวชนสามารถอ่าน
คัมภีร์อลั กุรอ่านได้
-มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ดาเนินชีวิต
-ประชาชนยึดมัน่ ในด้าน
ศาสนาเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิต

กองการศึกษา

-ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในหลักธรรม คาสอน
ของศาสนามากขึ้น
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-58-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

-เด็กและเยาวชนสามารถอ่าน
คัมภีร์อลั กุรอ่านได้และนา
หลักคาสอนของศาสนาไปใช้
ดาเนินชีวิต
-เด็กนักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการที่ดีข้ นึ
-เด็กนักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญในการ
เรียนศาสนาและจริยธรรม

กองการศึกษา

5

อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง
ตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่านแก่เยาวชน

-เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้อ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน

-เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง
ทั้ง 8 ชุมชน

6

อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพงตาม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทาง
วิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจามัสยิดกลางกาแพง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์

-อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง
ตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจา
มัสยิดกลางกาแพง
-จัดการเรียนการสอน
พุทธศาสนาในวันอาทิตย์

50,000
(งบ อปท.)

7

-

30,000
(งบ อปท.)

-

-เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ในหลักคาสอนของ
ศาสนา

กองการศึกษา

8

อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา
แก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาของเด็กนักเรียนศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจามัสยิดกลาง
กาแพงและเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการแก่เด็กนักเรียน
-เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้ได้รับการศึกษา
เรียนรู้พุทธศาสนาและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประชโยชน์
-เพื่อเป็ นการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงานงานกินเจ

-อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา
แก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

-ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและสามารถนาหลัก
คาสอนของศาสนาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-59-

ที่

โครงการ

9

โครงการตลาดนัดธรรมะ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนาให้แก่ประชาชน

10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสอน
คัมภีร์อลั กุรอ่าน

- เพื่อพัฒนาทักษะการสอน
คัมภีร์อลั กุรอ่านให้แก่บุคลากร
ด้านการสอนคัมภีร์อลั กุรอ่าน
ของชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

13 โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์
บ้านออกพัฒนา

- เพื่อให้มีร้ วั ที่ได้มาตรฐาน
ล้อมรอบกุโบร์อย่างเป็ น
สัดส่วน

เป้ าหมาย
- จัดกิจกรรม นิทรรศการ
บรรยาย เสวนา ทางด้าน
ศาสนาของทุกศาสนา
- จัดอบรมทักษะการสอน
คัมภีร์อลั กุรอ่านให้แก่
บุคลากรด้านการสอน
คัมภีร์อลั กุรอ่านของชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน
- ก่อสร้างรั้วกุโบร์
บ้านออกพัฒนา

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)
-

20,000
(งบ อปท.)

-

-

180,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เด็ก เยาวชน ประชาชน
มีความรู้ในหลักคาสอน
ของศาสนาเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรที่สอนคัมภีร์
อัลกุรอ่านเกิดความรู้ทักษะ
ในการสอนเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

- มีร้ วั ที่ได้มาตรฐานล้อมรอบ
กุโบร์อย่างเป็ นสัดส่วน

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-60รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมความรู้ และให้ บริการสาธารณสุข
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการ ด้านสาธารณสุข

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- กิจกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อประสานงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การดาเนินงานของกลุ่ม
ชมรม และคณะกรรมการ
ต่างๆ
โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน - เพื่อเป็ นการเพิ่ม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ของ อสม. เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลกาแพง
กาแพง

- จัดประชุมกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการด้านสาธารณสุข

- ฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) เทศบาลตาบลกาแพง
จานวน 120 คน

-

100,000
(งบ อปท.)

-

- สมาชิก อสม. มีความรู้
ความเข้าใจด้านสาธารณสุข
เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

โครงการคลินิกชุมชนเคลื่อนที่

- ประชาชนผูร้ ับบริการ ทั้ง 8
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข
ที่ถูกต้อง ครอบคลุม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการตรวจสุขภาพและ
รักษาโรคเบื้องต้นที่ใกล้บ้าน

-61-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

4

โครงการจัดประกวดห้องเรียน
น่าอยูน่ ่าเรียน

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดูแล
สุขลักษณะด้านความสะอาด
ของสถานที่เรียน

- จัดกิจกรรมประกวดห้อง
เรียนน่าอยูน่ ่าเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู

5

อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขในชุมชน

- อุดหนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

80,000
(งบอุดหนุน)

80,000
(งบอุดหนุน)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
- ทาให้ห้องเรียนเป็ น
สถานที่ที่น่าอยูน่ ่าเรียน

80,000
- ประชาชนได้รับการ
(งบอุดหนุน) บริการในงานสาธารณสุข
มูลฐานที่ได้มาตรฐาน

หน่ วยงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-623. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
3.2 แนวทางการพัฒนาการป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์
กลุ่มผูป้ ระสานพลังแผ่นดิน

2

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด - เพื่อให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพ
แก่กลุ่มเสี่ยง
ติดและรู้จกั วีป้องกัน การติด
ยาเสพติดและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
- เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยา
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล
เสพติด
(ศตส.จ.สตูล) ตามโครงการบาบัดฟื้ นฟู
สมรรถาภาพผูต้ ิดยาเสพติด

3

4

เป้ าหมาย

- เพื่อให้รู้ถึงพิษของยาเสพติด - กลุ่มผูป้ ระสานพลัก
และการป้ องกันการแพร่ระบาด แผ่นดินเทศบาลตาบล
ของยาเสพติด
กาแพง จานวน 300 คน

อุดหนุนอาเภอละงู
- เพื่อ่ให้เกิดการรณรงค์
ตามโครงการรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวัน
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ต่อต้านยาเสพติดโลก

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

- จัดอบรมให้ความรู้ด้านยา
เสพติดแก่เด็กและเยาวชน

20,000
(งบอุดหนุน)

15,000
(งบอุดหนุน)

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล)
ตามโครงการบาบัดฟื้ นฟู
สมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
- อุดหนุนอาเภอละงูตาม
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดเนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

40,000
(งบ อปท.)

-

10,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

- ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ รู้จกั วิธีป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด
- ชุมชนปลอดยาเสพติด
15,000
- เยาวชนมีความรู้เรื่องการ
(งบอุดหนุน) ป้ องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
- ทาให้ปลอดยาเสพติด
- ผูต้ ิดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดฟื้ นฟู

-

- ประชาชนทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในโครงการ

หน่ วยงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-633. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
3.3 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

1

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

-เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีความรู้ด้านสุขภาพ ลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรค

- สมาชิกชมรมแอโรบิก
ชมรมไท้เก็ก และประชาชน
ทั่วไป

2

โครงการสายใยสองวัย

- เพื่อให้สามาชิกชมรม
ไท้เก็ก และเด็กนักเรียน
ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพและ
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีความผูกพันช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างกัน

- สมาชิกชมรมออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพเทศบาล
(ชมรมไท้เก็ก)
จานวน 50 คน
- เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู จานวน 750 คน

10,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

3

โครงการเยีย่ มมารดาและทารก
หลังคลอด

- เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่
มารดาในการปฏิบัติตวั หลัง
คลอดและการดูแลบุตรที่
ถูกต้อง
- เพื่อติดตามเยีย่ มเฝ้ าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนหรือความ
ผิดปกติที่อาจเกิดแก่มารดา
และทารกหลังคลอด

- มารดาและทารก
หลังคลอดในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

20,000
(งบ อปท.)

-20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

-กลุ่มเป้ าหมายมีสุขภาพ
อนามัยดี ชีวีมีสุข ปราศจาก
โรคต่างๆ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เป็ นการจุดประกายให้
สมาชิกชมรมออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ (ไท้เก็ก) และ
นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพร่วมกัน และทาให้
มีสัมธภาพที่ดีต่อกัน
- มารดาสามารถปฏิบัติตวั
และดูแลบุตรได้ถูกต้อง
- มารดาและทารกมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-64ที่

โครงการ

4

โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
จัดกิจกรรมชมรมไท้เก็ก

5

โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพผูส้ ูงอายุ

6

โครงการแว่นสวยตาใส

7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานของกิจกรรมชมรม
ระหว่างกรรมการสมาชิกชมรม
ด้วยกัน
- เพื่อพัฒนาการดาเนินกิจกรรม
ของชมรม การมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ
- เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ของ
สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ
- เพื่อให้ประชาชนผูส้ ูงอายุที่
ยากไร้และมีปัญหาสายตาได้มี
แว่นตาใช้สวมใส
- เพื่อให้ผสู้ ูงอายุมีสุขภาพที่พึง
ประสงค์ สามารถดูแลตนเอง

เป้ าหมาย
- คณะกรรมการผูเ้ กีย่ วข้อง
และสมาชิกชมรมไท้เก็ก
จานวน 40 คน

- สมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง จานวน
100 คน
- อนุเคราะห์แว่นตาแก่
ผูส้ ูงอายุที่ยากไร้และมี
ปัญหาสายตา
- ผูส้ ูงอายุเข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 คน
- อสม. / แกนนาชุมชน /
วิทยากรและคณะทางาน

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

100,000
(งบ อปท.)

-

-

30,000
(งบ อปท.)

-

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตระหนัก
และตื่นตัวในการออกกาลัง
กายส่งเสริม ให้สุขภาพดีข้ นึ
- นาประสบการณ์และความรู้
จากการศึกษาดูงานมาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงาน
กิจกรรมของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผูส้ ูงอายุได้มีการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
และเกิดความรักความสามัคคี
ผูส้ ูงอายุที่ยากไร้และมี
ปัญหาสายตาได้มีแว่นตาใช้
สวมใส
- ผูส้ ูงอายุได้มีการพัฒนา
และเพิม่ พูนความรู้ในเรื่อง
การสร้างสุขภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-65ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

8

โครงการสมทบเงินเข้ากองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทั่วถึง

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

9

โครงการอบรมกลุ่มผูป้ ระกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารและ
แผงลอย
- เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานของกิจกรรมชมรม
ระหว่างกรรมการและสมาชิก
ชมรม
- ประชาชนมีความตระหนัก
และตื่นตัวในการออกกาลังกาย

- จัดอบรมผูป้ ระกอบการใน
งานสุขาภิบาลอาหาร
จานวน 150 คน

10,000
งบอุดหนุน

20,000
งบอุดหนุน

- กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องและ
สมาชิกชมรมแอโรบิก
จานวน 60 คน

-

40,000
(งบ อปท.)

10 โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัด
กิจกรรมชมรมแอโรบิก

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

- ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถเข้าถึงบริการของ
การแพทย์ และสาธารณสุข
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เกิดโรค
ที่สามารถป้ องกันได้
20,000
- ผูป้ ระกอบการอาหารและ
งบอุดหนุน ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจการเลือกบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย
40,000
- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการตระหนัก
(งบ อปท.) และตื่นตัวในการออกกาลัง
กาย ส่งเสริมสุขภาพดีข้ นึ
- นาประสบการณ์และความรู้
จากการศึกษาดูงานมาใช้
ประโยชน์ในการดาเนินงาน
กิจกรรมของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่ วยงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-66-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
168,560
168,560
168,560 - นักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง

หน่ วยงาน

11 จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

- จัดอาหารเสริม (นม) แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พฒั นาเด็ก
เทศบาล จานวน 86 คน

กองการศึกษา

12 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
แก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

- อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู จานวน 674 คน

1,226,680
(งบอุดหนุน)

1,226,680
1,226,680 - นักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง

กองการศึกษา

13 จัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

313,040
(งบอุดหนุน)

313,040
313,040 - นักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง

กองการศึกษา

14 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

- จัดอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พฒั นาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแพง
จานวน 86 คน
- อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู จานวน 674 คน

1,752,400
(งบอุดหนุน)

1,752,400
1,752,400 - นักเรียนกลุ่มเป้ าหมาย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง

กองการศึกษา

-67รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.1 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดการแข่งขันมหกรรม
กีฬาจาบังเกมส์

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ งั ร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
- เพื่อสร้างความมีน้ าใจเป็ น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีความรักความสามัคคี

2

โครงการจัดส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ
ไปร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่ส่วน
ราชการ/เอกชนอื่นหรือเทศบาลตาบล
กาแพงเป็ นผูด้ าเนินการ

- เพื่อให้เกิดการประสานงานที่
ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานและ
เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก
สามัคคีกนั ในหมู่คณะ

เป้ าหมาย
- กีฬาฟุตบอล
จานวน 24 ทีม
- กีฬาเซปัคตะกร้อ
ประเภท ข. จานวน 12 ทีม
- กีฬาวอลเล่ยบ์ อล
ประชาชน
ชาย จานวน 12 ทีม
หญิง จานวน 12 ทีม
- ส่งกีฬาประเภทต่างๆ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
290,000
290,000
290,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

230,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- สามารถพัฒนาให้เยาวชน
และประชาชนเป็ นผูท้ ี่มี
สุขภาพแข็งแรง มีความรัก
ความสามัคคี มีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกันในหมู่คณะ
- ทาให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และความสาคัญของการ
กีฬา
- ทาให้สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
- หน่วยงานที่ร่วมทาการ
แข่งขันเกิดการประสานงาน
ที่ดีในการปฏิบัติงานมากขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-68-

ที่

โครงการ

3

โครงการประกวดการเต้นแอโรบิค
กาแพงซุปเปอร์แดนซ์

4

โครงการร่วมดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
ของเยาวชนประชาชน
- สร้างความรักความสามัคคี
ให้แก่เยาวชนและประชาชน
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
- เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ออกกาลังกายและ
ส่งเสริมความสามัคคี การมี
น้ าใจเป็ นนักกีฬา

- จัดการแข่งขันแอโรบิก
2 ประเภท
1. ประเภทเยาวชน
จานวน 15 ทีม
2. ประเภทประชาชนทั่ว
จานวน 20 ทีม
- เทศบาลตาบลกาแพงร่วม
ดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนกับทางโรงเรียน
อนุบาลละงู

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เยาวชน / ประชาชน สนใจ
ออกกาลังกายมากขึ้น รู้จกั
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัย สมบูรณ์
แข่งแรง มีความสามัคคี
และมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา

กองการศึกษา

-69-

ที่

โครงการ

5

โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬี า
ให้แก่ชุมชน

6

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

7

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็ นการส่งเสริมการออก
กาลังกายให้กบั เยาวชน
ประชาชน

- เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีของนักเรียน
- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลังกาย - เพื่อเพิ่มเครื่องเล่นออกกาลัง
แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล
กายแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
แก่ประชาชน

เป้ าหมาย
- สนับสนุนอุปกรณ์กฬี า
ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

- จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

- จัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลัง
กายแก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาล

100,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เยาวชน / ประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ์
ปราศจากโรค

กองการศึกษา

- เกิดความรักความสามัคคี
ของนักเรียน
- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง
- ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-704. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมกิจกรรมนันทนการ
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดค่ายเยาวชนคนรักษ์ละงู

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก - เด็กและเยาวชนในเขต
และเยาวชนมีความรู้
เทศบาลตาบลกาแพง
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
จานวน 80 คน
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติ
อารมณ์
- สร้างความรัก ความสามัคคี
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
- เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด

หน่ วยงาน
กองการศึกษา

714. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
- จัดซื้อเก้าอี้

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- มีเก้าอี้นั่งสาหรับพักผ่อน
ในสวนสาธารณะเทศบาล

กองช่าง

1

โครงการจัดซื้อเก้าอี้นั่ง
- เพื่อให้มีเก้าอี้นั่งสาหรับ
ในสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง พักผ่อนในสวนสาธารณะ
เทศบาล

2

โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยาย
พื้นที่สวนสาธารณะเทศบาลตาบล
กาแพง

- เพื่อรองรับการขยายพื้นที่ออก - ซื้อที่ดิน จานวนแปลงตาม
กาลังกายและพักผ่อนสาหรับ ความเหมาะสม
ประชาชนในอนาคตข้างหน้า

-

400,000
(งบ อปท.)

-

- สามารถเพิ่มพื้นที่สาหรับ
ให้ประชาชนได้
ออกกาลังกายและพักผ่อน

กองช่าง

3

โครงการปรับภูมิทัศน์แนวคลองละงู
(บริเวณศูนย์สาธารณสุขชุมชน
เทศบาล)

- เพื่อพัฒนาแนวคลองให้เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน

-

100,000
(งบ อปท.)

-

- มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น

กองช่าง

- โครงการปรับภูมิทัศน์แนว
คลองละงู โดยการพัฒนา
ปรับปรุงขุดลอกแนวคลอง
(บริเวณศูนย์สาธารณสุข
ชุมชนเทศบาล)

-725. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุ มชน
5.1 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการฝึ กอบรมและ
ศึกษาดูงานมาใช้ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด

1

โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตาบล
กาแพง

- เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้ มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล และเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดฝึ กอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน และ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
จานวน 100 คน

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ์

- เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กาย ความสามัคคีให้กบั
ประชาชน

- จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ โดยมีเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ทั้ง 8 ชุมชน

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

300,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดีข้ นึ และมี
ความสามัคคี

สานักปลัด

3

โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อสม.
และสมชิก อปพร.เทศบาล

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดฝึ กอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน
สมาชิก อสม.และสมาชิก
อปพร. เทศบาล
จานวน 150 คน

-

-

400,000
(งบ อปท.)

- สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการฝึ กอบรมและ
ศึกษาดูงานมาใช้ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สานักปลัด

-735. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุ มชน
5.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ ประชาชน
ที่

โครงการ

1

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ คนพิการ
และผูป้ ่ วยเอดส์

- เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
คนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์
ให้สามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้
อย่างมีความสุข

- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ
ผูป้ ่ วยเอดส์

2

โครงการบ้านท้องถิ่นเทิดไท้องค์ราชัน

- เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนได้
มีบ้านที่ได้มาตรฐานเป็ นของ
ตนเอง

- ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเทิดไท้
องค์ราชัน จานวน 2 หลัง

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,236,000
1,236,000
1,236,000 - ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) ผูป้ ่ วยเอดส์สามารถ
ดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมี
ความสุข
200,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนที่ยากจนได้มี
บ้านที่ได้มาตรฐานเป็ น
ของตนเอง

หน่ วยงาน
สานักปลัด

สานักปลัด

-74รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้ อม
6.1 แนวทางการพัฒนาสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

1

โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้

- เพื่อเป็ นการส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวรั้วกินได้

- ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
สวนครัวรั้วกินได้
แก่ประชาชนทั้ง 8 ชุมชน

2

โครงการผลิตน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้ใน
กิจการเทศบาลและชุมชน

- เพื่อส่งเสริมการผลิตน้ าหมัก - ส่งเสริม สนับสนุน
ชีวภาพสาหรับใช้ประโยชน์ใน การผลิตน้ าหมักชีวภาพ
กิจการของเทศบาลและชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

-

25,000
(งบ อปท.)

25,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ
- ประชาชนในชุมชนมี
พืชผักสวนครัวไว้กนิ และ
ทาให้ชุมชนประหยัด
ค่าใช้จ่าย สนองพระราช
ดารัสเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง
- มีน้ าหมักชีวภาพไว้ใช้
ประโยชน์ในกิจการของ
เทศบาลและชุมชน

หน่ วยงาน
กองช่าง

กองช่าง

-756. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการเฝ้ าระวังและป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ลดปัญหาท่อระบายน้ า
อุดตันและน้ าท่วมขังในเขต
เทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- ถนนในชุมชนมีความ
สะอาดและเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยทุกชุมชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

1

โครงการขุดลอกท่อระบายน้ า

- เพื่อขุดลอกท่อระบายน้ าให้
น้ าไหลได้สะดวกและป้ องกัน
น้ าท่วมขัง

- จัดจ้างขุดลอก ฉีดล้าง
ท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง

2

โครงการจ้างเหมากวาดขยะ
ในถนนสายรอง

- เพื่อรักษาความสะอาดและ
แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน

- จ้างเหมากวาดขยะ
ในถนนสายรอง ในชุมชน
ทั้ง 8 ชุมชน

210,000
(งบ อปท.)

210,000
(งบ อปท.)

210,000
(งบ อปท.)

3

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

- จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้
ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี

100,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนรู้จกั การกาจัดขยะ
อย่างถูกวิธี
- เทศบาลปลอดถังขยะ
- ประหยัดงบประมาณด้าน
การกาจัดขยะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะมูลฝอย

- เพื่อพัฒนาระบบการกาจัด
ขยะอย่างถูกวิธี
- เพื่อลดปริมาณถังขยะในเขต
เทศบาล
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกาจัดขยะชุมชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

-

-

2,000,000
(งบ อปท.)

- สามารถเก็บขนขยะได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- จานวน 1 คัน

-766. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบบาบัดและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1

2

งบประมาณและทีม่ า
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ - เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการ - จัดตั้งธนาคารขยะแก่ชุมชน 20,000
จัดตั้งธนาคารขยะของชุมชน ในเขตเทศบาล
(งบ อปท.)
ชุมชนเป้ าหมาย 2 ชุมชน
โครงการรณรงค์ติดตั้งบ่อดักไขมัน

- เพื่อรณรงค์ให้ผปู้ ระกอบการ
ร้านอาหารมีการติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน และเพื่อป้ องกันปัญหา
มลภาวะทางน้ า คู คลอง

- รณรงค์กลุ่มผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง
- กลุ่มเป้ าหมาย 100 คน

-

30,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ชุมชนมีธนาคารขยะเป็ น
ของตนเอง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- บ้านเมืองน่าอยูน่ ่าอาศัย
ปลอดมลภาวะทางน้ า

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-77รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
และติดตามประเมินผลแผน

2

โครงการเทศบาลพบประชาชน

3

โครงการจัดประชุมประจาเดือน
กลุ่ม ชมรม และคณะกรรมการต่างๆ
ตลอดจนการประชุมพนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อเป็ นการจัดเตรียม
โครงการ/กิจกรรม ให้อยูใ่ น
ลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้
ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
- เพื่อออกพบประชาชนใน
8 ชุมชน โดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหาตามความ
ต้องการในการพัฒนาเทศบาล
- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การคิดแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมของกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
พนักงาน ลูกจ้างประจา

- สารวจข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน (ราย
ครัวเรือน)/ประชุม
ประชาคมเทศบาล ทั้ง 8
ชุมชนในเขตเทศบาล/จัดทา
รูปเล่มแผนพัฒนาเทศบาล
- ชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง

- กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ
ต่างๆ ตลอดจนพนักงาน
ลูกจ้างเทศบาล จานวนครั้ง
ตามความเหมาะสมและ
จาเป็ น

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
50,000
50,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เทศบาลจะมีแผนพัฒนา
เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าและ
ได้ใช้งบประมาณอย่างมี
ระบบ

สานักปัด

- ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเสนอปัญหาความ
ต้องการในการพัฒนา
เทศบาลให้เจริญก้าวหน้า
- กิจกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุเป้ าประสงค์ที่วางไว้

สานักปลัด

สานักปลัด

-78-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนเกิดความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกันดูแลชุมชนและ
ชุมชนมีความสะอาดเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยปราศจาก
มลพิษ
- อสม.ได้มีส่วนร่วมใจ
กิจกรรมและได้มีการ
รณรงค์เกีย่ วกับงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ประชาชน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4

โครงการประกวดบ้านน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่

- เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สร้างความตระหนักและความ
รับผิดชอบร่วมกันและมีความ
สะอาด เป็ นระเบียบ เรียบร้อย

- ชุมชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

5

โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.

- เพื่อสนับสนุนให้ อสม.
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม.
- เพื่อรณรงค์กจิ กรรม
ด้านสาธารณสุข

- อสม.เทศบาลตาบลกาแพง
จานวน 120 คน

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

6

โครงการจัดงานวันสตรีสากล

- เพื่อสนับสนุนให้สตรีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

- สตรีในเขตเทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม

สานักปลัด

7

โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
เทศบาล

- เพื่อจัดให้มีการสรรหา
ตัวแทนของชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย

- สตรีในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง ทั้ง 8 ชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรมวันสตรีสากล
- จัดเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน โดย
เลือกตั้งให้ได้
คณะกรรมการชุมชนๆ ละ
9 คน

8,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนได้มีตวั แทน
ของชุมชน เพื่อทาหน้าที่
ประสานการดาเนินงาน
ระหว่างชุมชนกับเทศบาล

สานักปลัด

สานักปลัด

-797. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทแก่บุคลากรเทศบาล

- เพื่อเป็ นการเพิ่มความรู้
ความสามารถของบุคลากร
เทศบาลตาบลกาแพง

2

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาและผูบ้ ริหาร
เทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

3

โครงการฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผูบ้ ริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล

4

งบประมาณและทีม่ า
เป้ าหมาย
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- บุคลากรเทศบาลตาบล
73,000
กาแพง จานวนตามที่ระเบียบ (งบ อปท.)
หนังสือสั่งการกาหนด

- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
และผูบ้ ริหารเทศบาลตาบล
กาแพง

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
- จัดฝึ กอบรมสัมมนาเพื่อ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานให้ เพิม่ ประสิทธิภาพคณะ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลจานวนครั้งตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม - เพื่อเพิ่มความรู้ประสบการณ์ - จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่รักษา การปฏิบัติงานให้มี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสะอาดเทศบาลตาบลกาแพง
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
พนักงานเจ้าหน้าที่รักษา
ความสะอาด

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- บุคลากรของเทศบาลมี
ศักยภาพในการทางานมาก
ยิง่ ขึ้น นาความรู้ที่ได้มา
พัฒนาเทศบาลให้
เจริญก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป
- สมาชิกสภาและผูบ้ ริหาร
ของเทศบาลตาบลกาแพงมี
ศักยภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

-

150,000
(งบ อปท.)

-

สานักปลัด

60,000
(งบ อปท.)

60,000
(งบ อปท.)

60,000
(งบ อปท.)

- ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
สัมมนามีความรู้
ความสามารถ เพิ่มขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

-

20,000
(งบ อปท.)

-

- พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-807. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.3 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้ างเทศบาล
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ
นันทนาการพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
และคัดเลือกพนักงานลูกจ้างดีเด่น

2

โครงการตรวจสุขภาพประจาปี แก่
พนักงานและลูกจ้างประจาเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง
- เพื่อสร้างแรงจูงใจและการ
ทางานเป็ นทีม
- เพื่อสร้างความรัก สามัคคีและ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่ม
ชมรมต่างๆ
- เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลมีสุขภาพดี สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

เป้ าหมาย
- ผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล จานวน 15 คน
- พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
จานวน 85 คน

- พนักงาน ลูกจ้างประจาของ
เทศบาล

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
มากขึ้น

สานักปลัด

- พนักงาน ลูกจ้างประจาของ
เทศบาล มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

-817. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.4 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมและสร้ างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
ที่

โครงการ

1

โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริการ

2

โครงการพัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลของเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลใน
การดาเนินงานของเทศบาลว่า
ประชาชนมีความคิดเห็น
อย่างไร มีความพึงพอใจ
เกีย่ วกับการดาเนินงานของ
เทศบาลแค่ไหน
- เพื่อพัฒนาระบบงานของ
เทศบาลตาบลกาแพงให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้ าหมาย
- สารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

- จัดประชุมพัฒนาระบบงาน
ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
- สารวจข้อมูล จปฐ.
- สารวจข้อมูลประเมินผล
อื่นๆเกีย่ วกับเทศบาล

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ทาให้เทศบาลได้รับทราบ
ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชน จากการที่เทศบาล
ดาเนินงานและสามารถแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
- ระบบการดาเนินงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

-82-

ที่
3

โครงการ
โครงการสภากาแฟ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามัคคีระหว่างพนักงานลูกจ้าง
และประชาชน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาบ้านเมือง

- จัดกิจกรรมสภากาแฟแก่
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลและ
ประชาชน จัดกิจกรรมเดือน
ละ 2 ครั้ง

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- เกิดความรักความผูกพัน
ความสามัคคีซ่ึงกันและกัน
ระหว่างพนักงาน ลูกจ้างและ
ประชาชน

สานักปลัด

-837. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จานวน 1 โครงการ

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

1.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
สารองไฟ

- เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ใน - จานวน 1 ชุด
การปฏิบัติงาน
(ราคาท้องตลาด)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

-

24,000
(งบ อปท.)

-

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด

1.2 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงแบบ
ดิจิตอล

- เพื่อให้มีเครื่องบันทึกเสียงไว้ - จานวน 2 เครื่อง
ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ราคาท้องตลาดฉ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

10,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีเครื่องบันทึกเสียงไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด

1.3 จัดซื้อรถยนต์กระบะ (แค็ป)

- เพื่อให้มีรถยนต์ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จานวน 1 คัน
(ราคาท้องตลาด)

-

500,000
(งบ อปท.)

-

- มีรถยนต์ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

สานักปลัด

1.4 จัดซื้อเครื่องทาน้ าเย็น-ร้อน

- เพื่อให้มีเครื่องทาน้ าเย็น-ร้อน - จานวน 2 เครื่อง
ประจาไว้ในสานักงานเทศบาล (ราคาท้องตลาด)

-

12,000
(งบ อปท.)

-

- มีเครื่องทาน้ าเย็น-ร้อน
ประจาไว้ในสานักงาน
เทศบาล

สานักปลัด

-84โครงการ

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,800
(งบ อปท.)

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

1.5 จัดซื้อพัดลมติดผนัง สาหรับ
ห้องพักพนักงานดับเพลิง

- เพื่อให้มีพดั ลมสาหรับติด
ผนังห้องพักพนักงานดับเพลิง

- จานวน 3 ตัวๆ ละ
1,600 บาท (ราคาท้องตลาด)

1.6 จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน
ห้องวิทยุงานป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- เพื่อให้มีพดั ลมสาหรับติด
เพดานห้องวิทยุงานป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

- จานวน 1 ตัว
(ราคาท้องตลาด)

-

1,600
(งบ อปท.)

1.7 จัดซื้อโปรแกรมบริหารงานบุคคล

- เพื่อพัฒนางานบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ

- จานวน 1 โปรแกรม
(ราคาท้องตลาด)

-

1.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์

- เพื่อให้มีปริ้นเตอร์ไว้ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จานวน 1 เครื่อง

1.9 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง

- เพื่อให้มีเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

1.10 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า (มอเตอร์)

- เพื่อให้มีเครื่องปั๊มน้ า
(มอเตอร์)ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ที่

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- มีพดั ลมสาหรับติดผนัง
ห้องพักพนักงานดับเพลิง

สานักปลัด

-

- มีพดั ลมสาหรับติดผนัง
ห้องพักพนักงานดับเพลิง

สานักปลัด

45,000
(งบ อปท.)

-

- งานบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

5,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีปริ้นเตอร์ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

กองคลัง

- จานวน 2 เครื่องๆ ละ
9,500 บาท

19,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีเครื่องตัดหญ้าไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิง่ ขึ้น

กองช่าง

- จานวน 1 เครื่อง
- ไม่น้อยกว่าขนาด 5 HP

28,500
(งบ อปท.)

-

-

- มีเครื่องปั๊มน้ า (มอเตอร์)
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

-85-

ที่

โครงการ
1.11 จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ ามอเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,000
(งบ อปท.)

- จานวน 1 เครื่อง

1.12 จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6
1.13 จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6

- เพื่อให้มีเครื่องปั๊มน้ ามอเตอร์
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีโต๊ะทางานและเก้าอี้
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีโต๊ะทางานและเก้าอี้
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

- จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด)
- จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด)

5,300
(งบ อปท.)
5,300
(งบ อปท.)

-

-

-

-

1.14 จัดซื้อตูล้ าโพงขยายเสียง
แบบพกพา

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

- จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด)

3,500
(งบ อปท.)

-

-

1.15 จัดซื้อเตียงนอน

- เพื่อให้มีเตียงนอนสาหรับ
พยาบาลเด็กเวลาป่ วยไข้ประจา
ไว้ในศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
- เพื่อให้มีโต๊ะทางานและเก้าอี้
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีตยู้ าสามัญประจา
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
- เพื่อให้มีพดั ลมสาหรับติด
ประจาศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล

- จานวน 2 เตียง ๆ ละ
7,000 บาท
(ราคาท้องตลาด)
- จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด)
จานวน 2 ตูๆ้ ละ 600 บาท
(ราคาท้องตลาด)
- จานวน 1 ตัว
(ราคาท้องตลาด)

14,000
(งบ อปท.)

-

-

3,800
(งบ อปท.)
1,200
(งบ อปท.)
1,800
(งบ อปท.)

-

-

-

-

-

-

1.16 จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้
ระดับ 1-2
1.17 จัดซื้อตูย้ าสามัญ
1.18 จัดซื้อพัดลมติดผนังห้องเรียน
พร้อมติดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

กองช่าง

- มีโต๊ะทางานและเก้าอี้ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- มีโต๊ะทางานและเก้าอี้ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
- มีเตียงประจาไว้ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- มีโต๊ะทางานและเก้าอี้ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- มีตยู้ าสามัญประจาศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล
- มีพดั ลมสาหรับติดประจา
ศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

-86-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

1.19 จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง - เพื่อให้มีพดั ลมติดเพดานโรง
โรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
อาหารศูนย์พฒั นาเด็กเทศบาล
1.20 จัดหาตูเ้ ก็บเอกสาร
- เพื่อให้มีตสู้ าหรับเก็บเอกสาร
อย่างเป็ นระบบระเบียบ
1.21 จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้
- เพื่อให้มีโต๊ะทางานและเก้าอี้
ระดับ 1-2
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.22 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
- เพื่อใช้ตดั หญ้าในชุมชน
ชนิดข้อแข็ง มีสายสะพาย
1.23 จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
- เพื่อให้มีตสู้ าหรับเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน
และเก็บของ
1.24 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
- เพื่อให้มีช้ นั วางเอกสาร

- จานวน 4 ตัว ๆ ละ
1,250 บาท(ราคาท้องตลาด)
- จัดหาตูเ้ ก็บเอกสารสาหรับ
ติดฝาผนัง (ราคาท้องตลาด)
- จานวน 1 ชุด
(ราคาท้องตลาด)
- จานวน 2 เครื่อง

2

โครงการปรับปรุงภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่การ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
เป็ นระบบและได้มาตรฐาน

3

โครงการซ่อมรถบรรทุกขยะ

- เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการขน
ถ่ายขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงภายในอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบล
กาแพงตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด
- จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะของ
เทศบาล หมายเลขทะเบียน
80-2055 สตูล

- จานวน 1 ตู้
(ราคาท้องตลาด)
- จานวน 2 ตัวๆ ละ
3,000 บาท (ราคาท้องตลาด)

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
(งบ อปท.)
35,000
(งบ อปท.)
3,800
(งบ อปท.)
19,000
(งบ อปท.)
4,000
(งบ อปท.)
6,000
(งบ อปท.)
1,300,000
(งบ อปท.)

-

-

260,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- มีพดั ลมสาหรับติดเพดาน
โรงอาหารศูนย์พฒั นาเด็ก
- มีตสู้ าหรับเก็บเอกสารอย่าง
เป็ นระบบระเบียบ
- มีโต๊ะทางานและเก้าอี้ไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน
- มีเครื่องตัดหญ้าใว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- มีตสู้ าหรับเก็บเอกสารและ
เก็บของ
- มีช้ นั สาหรับวางเอกสาร
อย่างเป็ นระบบระเบียบ

กองการศึกษา

- ทาให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรองรับ
การให้บริการประชาชนอย่าง
เป็ นระบบ
- การขนถ่ายขยะมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองช่าง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-877. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.6 แนวทางการพัฒนาป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

1

โครงการ อปพร.เฝ้ าระวังภัย
ในเขตเทศบาล

- เพื่อเฝ้ าระวังภัยให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาล

- อปพร.เทศบาลออกลาด
ตระเวรในเขตเทศบาลทั้ง 8
ชุมชนในยามวิกาล
- สมาชิก อปพร.เทศบาล
จานวน 120 คน
พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล
- จานวน 1 คัน

2

โครงการฝึ กอบรมทบทวนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.เทศบาล

3

โครงการจัดซื้อรถยนต์กภู ้ ยั ฉุกเฉิน

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิก อปพร.
เทศบาล
- เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยต่างๆ

4

จัดซื้อวิทยุสื่อสาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

5

จัดซื้อเรือท้องแบน

6

โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง
เทศบาล

- เพื่อให้มีเรือท้องแบบไว้ใช้ใน - จานวน 1 ลา
การปฏิบัติงานในยามที่เกิด
อุทกภัย
- เพื่อให้มีอาคารดับเพลิงที่ได้ - ติดตั้งเพดานห้องพัก
มาตรฐาน
พนักงานดับเพลิง/ทาประตู
หน้าต่าง และปรตูฉุกเฉิน
- ปรับปรุงอาคารจอดรถ

- จานวนตามความจาเป็ น

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ในเขตเทศบาลทั้ง 8 ชุมชน
มีความสงบเรียบร้อย
ปราศจากเหตุร้าย
- สมาชิก อปพร.เทศบาล
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ ระสบภัยได้
ทันท่วงที
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

-

50,000
(งบ อปท.)

-

-

-

1,200,000
(งบ อปท.)

-

40,000
(งบ อปท.)

-

-

80,000
(งบ อปท.)

-

- สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที

-

350,000
(งบ อปท.)

-

- มีอาคารดับเพลิงที่ได้
มาตรฐาน

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

กองช่าง

-887. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.7 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจการท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล

2

อุดหนุนอาเภอละงู ในโครงการ
ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อพัฒนาการให้บริการด้าน
ประชาสัมพันธ์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ
- เพื่อปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ

- ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
และประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร

- อุดหนุนอาเภอละงู
ในโครงการปรับปรุงศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
หรือการจ้างของ อบต.ระดับ
อาเภอ

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

12,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์

สานักปลัด

- มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
ระดับอาเภอ

สานักปลัด

-897. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.8 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งรายได้ แผนทีภ่ าษี และทะเบียนทรัพย์สิน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย
- ผูอ้ ยูใ่ นข่ายเสียภาษีท้ งั 3
ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้าย และภาษี
บารุงท้องที่

1

โครงการคืนกาไรแก่ผเู้ สียภาษี

- เพื่อสร้างแรงจูงใจและผูเ้ สีย
ภาษีให้มายืน่ แบบ ฯ และเสีย
ภาษีภายในกาหนด

2

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

3

โครงการออกหน่วยบริการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่

4

โครงการสื่อภาษาเรื่องภาษี

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ - ผูเ้ สียภาษีโรงเรือนและ
ในการเสียภาษีให้กบั ประชาชน ที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบารุง
ท้องที่
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
- ออกหน่วยบริการภาษีและ
จัดเก็บภาษีอย่างมี
ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่
ประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีแก่
- ผูเ้ สียภาษีโรงเรือนและ
ประชาชน
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบารุง
ท้องที่

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน
กองคลัง

กองคลัง

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- ผูเ้ สียภาษีมายืน่ แบบ ฯ กอง
คลังและเสียภาษีภายใน
กาหนดเพิ่มมากขึ้น
- เทศบาลมีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีมากขึ้น
- ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการเสียภาษี
มากขึ้นและตรงต่อเวลา
- การจัดเก็บภาษีบรรลุ
เป้ าประสงค์ที่วางไว้

-

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง
ภาษีเพิ่มขึ้น

กองคลัง

กองคลัง

-907. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.9 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งงานทะเบียนและเอกสาร
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับงานทะเบียน
ราษฎร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการงานทะเบียนราษฎร
ณ สานักงานเทศบาล

เป้ าหมาย
- จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ทะเบียนราษฎร

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนเกิดความสะดวก
และพึงพอใจที่ได้รับบริการ
งานทะเบียนราษฎรใกล้บ้าน

สานักปลัด

-917. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.10 แนวทางการพัฒนารักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้ อยของชุ มชน
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น

2

อุดหนุนอาเภอละงู ตามโครงการ
กิจกรรมงานรัฐพิธี-ราชพิธี

3

โครงการติดตั้งระบบกล้องทีวีวงจรปิ ด
ในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค์
- เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง

เป้ าหมาย

- จัดจ้างเหมา อปพร.
เทศบาล ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
สวนสาธารณะ คืนละ 3 คน
- เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี- อุดหนุนอาเภอละงูตาม
ราชพิธีอาเภอละงู
โครงการกิจกรรมงานวันรัฐ
พิธี
- ราชพิธีอาเภอละงู
- เพื่อให้มีกล้องทีวีวงจรปิ ด
- ติดตั้งระบบกล้องทีวีวงจร
สาหรับเก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆ ปิ ดในบริเวณเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
169,725
169,725
169,725
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

-

-

-

300,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- สวนสาธารณะมีความสงบ
เรียบร้อย ปราศจากกลุ่ม
วัยรุ่นมัว่ สุ่ม

สานักปลัด

- การดาเนินงานของที่ทาการ
ปกครองอาเภอละงูสาเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้ าประสงค์
ที่วางไว้
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

สานักปลัด

กองช่าง

-92รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555)
เทศบาลตาบลกาแพง
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.1 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมอาชีพและเพิม่ รายได้ให้ แก่ประชาชน
ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม - พัฒนาอาชีพประชาชนใน
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
เขตเทศบาลตาบลกาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชน

สานักปลัด

-938. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.2 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

1

โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

- จัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว จานวน 1 ครั้ง / ปี

2

โครงการค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน
- เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในด้าน
การท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล

จานวน 1 รุ่น
(60 คน)

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
-

150,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
และทาให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น
- สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
การเข้าค่ายอบรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ด้านการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทัพ
ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้

สานักปลัด

กองการศึกษา

-948. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8.3 แนวทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้ เป็ นตลาดสดน่ าซื้ออย่างยัง่ ยืน
ที่

โครงการ

1

โครงการตลาดสดน่าซื้อ

3

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารตลาด - เพื่อก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
สดเทศบาล (หลังเก่า)
ตลาดสดเทศบาล (หลังเก่ง)
ให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ผูบ้ ริโภค ตระหนักและตื่นตัว
การเลือกบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- จัดประชุมผูป้ ระกอบการ
คณะกรรมการพัฒนา
ตลาดสด
- ออกตรวจหาสารพิษตกค้าง
ในอาหารสด
- พัฒนาทาความสะอาด
ตลาดสดร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สดและผูป้ ระกอบการ
- ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล (หลังเก่า)

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

-

-

3,000,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- ประชาชนเกิดความพึง
พอใจจากการบริโภคอาหาร

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนได้ใช้บริการ
ตลาดสดที่ดีมีมาตรฐานและ
เกิดความพึงพอใจ

กองช่าง

ส่ วนที่ 6
บัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)

-96บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เทศบาลตาบลกาแพง
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.1 แนวทางการพัฒนาส่ งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีม่ า
เป้ าหมาย
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล 6,500,000
หน้าสานักงานเทศบาลตาบล งบอุดหนุน
กาแพง

1

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล

- เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน

2

โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า

- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มีสระว่ายน้ า
สาหรับออกกาลังกาย

- ก่อสร้างสระว่ายน้ าใน
บริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง

3

โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม

- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มีอาคารยิมเน
เซี่ยมสาหรับออกกาลังกาย

- ก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม
จานวน 1 หลัง

รวม

12,900,000
งบอุดหนุน

-

-

-

19,400,000

-

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สนามกีฬาฟุตบอลไว้สาหรับ
ออกกาลังกายและทาการ
แข่งขัน
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สระว่ายน้ าไว้สาหรับออก
กาลังกาย
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
17,000,000 - เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
งบอุดหนุน อาคารยิมเนเซี่ยมไว้สาหรับ
ออกกาลังกาย
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
17,000,000

หน่ วยงาน
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนาจัดระบบเฝ้ าระวังและป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่
1

2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพังแนว - เพื่อป้ องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง - ก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง
เขตสวนสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง บริเวณแนวเขตสวนสาธารณะ บริเวณแนวเขต
เทศบาลตาบลกาแพง
สวนสาธารณะเทศบาลที่ติด
กับตลิ่งคลองละงู
โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
- เพื่อป้ องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง - ก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
ตลิ่งพังบริเวณห้วนแหมน
ห้วยแหมน
ตลิ่งพังบริเวณห้วยแหมน
ชุมชนขนมจีนและชุมชน
เทศบาล 6
โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
- เพื่อป้ องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง - ก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
ตลิ่งพังบริเวณแนวคลองปากปิ ง
คลองปากปิ ง
ตลิ่งพังบริเวณแนวคลอง
ปากปิ ง ชุมชนเทศบาล 1
โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
- เพื่อป้ องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งพัง - ก่อสร้างผนังกั้นน้ าป้ องกัน
ตลิ่งพังบริเวณฌาปนกิจสถานจีน-กุโบร์ แนวคลองบริเวณฌาปนกิจ
ตลิ่งพังบริเวณฌาปนกิจ
บ้านออกพัฒนา
สถาน จีน-กุโบร์บ้านออก
สถานจีน-กุโบร์บ้านออก
พัฒนา
พัฒนา
รวม

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,977,000
งบอุดหนุน

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- สามารถป้ องกันดินพังทลาย
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาลที่ติด
กับตลิ่ง
- สามารถป้ องกันดินพังทลาย
บริเวณห้วยแหมนได้

กองช่าง

23,387,000
งบอุดหนุน

-

-

กองช่าง

-

18,000,000
งบอุดหนุน

-

- สามารถป้ องกันดินพังทลาย
บริเวณแนวคลองปากปิ งได้

กองช่าง

12,000,000
งบอุดหนุน

-

-

- สามารถป้ องกันน้ ากัดเซาะ
ตลิ่งพังแนวคลองบริเวณ
ฌาปนกิจสถานจีน-กุโบร์
บ้านออกพัฒนา

กองช่าง

42,364,000

18,000,000

-
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6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6.3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบาบัดฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู แบบครบวงจร
(อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกรม
ส่งเสริมฯ)
โครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้ าเสีย
คลองน้ าตายชุมชนขนมจีน

- เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู

- จานวน 1 ศูนย์

- เพื่อให้มีบ่อบาบัดน้ าเสียที่ได้
มาตรฐานและเป็ นการแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียในชุมชน
รวม

- จานวน 1 บ่อบาบัด
บริเวณคลองน้ าตาย
ชุมชนขนมจีน

2

รวมทั้งสิ้น

เป้ าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2553
2554
2555
(บาท)
(บาท)
(บาท)
215,590,000
งบอุดหนุน

4,500,000
งบอุดหนุน

-

-

220,090,000

-

-

281,854,000 18,000,000 17,000,000

ผลลัพธ์ ทคี่ าดว่าจะได้รับ

หน่ วยงาน

- สามารถป้ องกันดินพังทลาย
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาลที่ติด
กับตลิ่ง
- สามารถป้ องกันดินพังทลาย
บริเวณห้วยแหมนได้

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

ส่ วนที่ 7
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
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ส่ วนที่ 7
การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญในการดาเนินงานพัฒนาของเทศบาล
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตาบลกาแพง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1. นายชัยพร เอ้งฉ้วน
ประธานกรรมการ
2. นายสากาเรี ย แดงนุย้ กรรมการ
3. นายเล็ก ชูสกุล
กรรมการ
4. นายรมหลี หลีหมาด
กรรมการ
5. นายสมาน แดงนุย้
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.วรกฤต กาญจนเกยูร
กรรมการ
7. ท้องถิ่นอาเภอละงู
กรรมการ
8. ปลัดอาเภอละงู (งานแผนพัฒนา) กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
11. นายธีรวัฒน์ เด่นบุรณะ
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิน่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ ก ัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เป็ นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกาหนดรู ปแบบที่จะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภ่ ายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้
หรื อไม่ และผลของการดาเนินโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรื อไม่

-101ทั้งนี้ การติดตามเป็ นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผล
เป็ นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรี ยบเทียบก ับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
การกาหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กาหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการ
ละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นนาเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบโดยทัว่ ก ัน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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