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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
  การจดัท าแผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลก  าแพง เป็นแนวทางหน่ึงท่ีท าให้เทศบาล
สามารถปฏิบติังาน และให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพราะการวางแผนเอาไวล่้วงหนา้เป็นการก  าหนดแนวทางการปฏิบติังาน โดยใชท้รัพยากร คือ คน เงิน วสัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 

  แผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลก  าแพง เป็นการน าแผนงาน/โครงการของแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา ระยะ 5 ปี ของเทศบาล ซ่ึงไดก้  าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมายการพฒันา 
ยทุธศาสตร์การพฒันา และแนวทางการพฒันาไวแ้ลว้ มาก  าหนดเป็นแผนพฒันาสามปี เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่
การจดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  

  แผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลก  าแพง เป็นแผนพฒันาต่อเน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาระยะ 5 ปี  กล่าวคือ เป็นการน ายทุธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการและ    
เป้าหมายของการพฒันาท่ีก  าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันา มาพิจารณาด าเนินการส าหรับในปีท่ี 1-3 แต่มี
รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน และสามารถน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดง้บประมาณของปีนั้นๆ นอกจากน้ีแผนงาน 
โครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี จะมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ 
  1. มีความแน่นอนของกจิกรรมท่ีจะด าเนินการ  
  2. มีความเรียบร้อยในดา้นรูปแบบรายการ  
  3. มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายของแผนงาน โครงการ  
  แผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลก  าแพงมีลกัษณะกวา้งๆ ดงัน้ี  
  1.เป็นเอกสารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ พนัธกจิ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555) 
  2. เป็นเอกสารท่ีมีแนวทางการพฒันาเป็นรายปี รวม 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) และมี
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน 
  3. เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน โครงการท่ีจะด าเนินการในแต่ละปี รวม 3 ปี โดยสามารถ
วางแผนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทบทวนไดทุ้กปี 
  4.  เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบัเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
2.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  



 1. เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะของแผน วตัถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินงานและประโยชน์ของการ
จดัท าแผนพฒันาสามปี 
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 2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทัว่ๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
 3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดน้ าโครงการไป
ปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด และบรรลุวตัถุประสงค์การพฒันาหรือไม่ 
 4. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอนาคต และสามารถน ามา
ตรวจสอบแผนพฒันาสามปี ว่ามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การพฒันาทอ้งถ่ินเพียงใดหรือมีจุดเนน้ไป
ทิศทางใด 
 5. เพ่ือให้ทราบถึงยทุธศาสตร์ในการพฒันาว่ามียทุธศาสตร์ใดบา้ง เพ่ือน ามาจดัท าแนวทางการ
พฒันาให้สอดคลอ้งกนั  
 6. เพ่ือให้ทราบวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาและรายละเอียดโครงการ/กจิกรรมพฒันา  
 7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา
สามปีอนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าแผนในปีต่อๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน  
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

  เพ่ือให้การจดัท าแผนพฒันาสามปีของเทศบาล มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาติ แผนยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัสงขลา-สตูล แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสตูล 
แผนพฒันาอ าเภอ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จึงไดก้  าหนดขั้นตอนการจดัท า
แผนพฒันาสามปี ดงัน้ี 
  (1) ขั้นตอนการเตรียมการจดัท าแผน  
  (2) ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
  (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  (4) ขั้นตอนการก  าหนดวตัถุประสงค์ ประเด็นหลกัการพฒันา โดยให้สอดคลอ้งกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาในแผนยทุธศาตร์การพฒันา รวมถึงปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชน 
  (5) ขั้นตอนการจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี  
  (6) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมติัให้ความเห็นชอบและประกาศใช้  
4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

  การจดัท าแผนพฒันาสามปีของเทศบาลต าบลก  าแพง ถือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีจะช่วย
ให้เทศบาลสามารถด าเนินการพฒันาไดต้ามวตัถุประสงค์ ต่อเน่ือง และบรรลุผลตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดา้นระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริหาร การ
จดัการ เพราะมีการวางแนวทางการใชท้รัพยากรไวแ้ลว้ทุกดา้น โดยเฉพาะในการจดัท าแผนพฒันาสามปี ได้
เนน้ในเร่ืองการจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นปัญหาการพฒันา ความต่อเน่ือง และการจดัท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การพฒันาครอบคลุมการพฒันาใน



ทุกดา้นตลอดระยะเวลาสามปี เพ่ือให้สนองตอบต่อปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ก  าแพง ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคัญ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที ่2 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานทีส่ าคญัของท้องถิ่น 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ประวัตคิวามเป็นมา 

 เทศบาลต าบลก  าแพง  เป็นเทศบาลต าบลท่ีไดร้ับการเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก  าแพง  
ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.2542  เม่ือวนัท่ี   25 พฤษภาคม 2542 
ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล      พ.ศ. 2542 ซ่ึงปัจจุบนัเป็นเทศบาล
ขนาดกลาง ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 ต าบลก  าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล กอ่นท่ีจะกล่าวถึงความ
เป็นมาของเทศบาลต าบลก  าแพง จะตอ้งขอกล่าวถึงเมืองละงู ในอดีตว่าเป็นมาอยา่งไร 
 ความเป็นมาของเมืองละงูนั้น ยงัไม่มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ หรือพงศาวดารบอกไวช้ดัเจนว่า
ชุมชนละงูหรือเมืองละงูตั้งข้ึนในสมยัใด แต่มีหลกัฐานส าคญั 2 อยา่งท่ีเป็นร่องรอยให้เช่ือไดว้่าละงูมีความ
เจริญมากอ่นมูเกม็ โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแลว้ ดงัน้ี 
 1. ช่ือเมืองละงูปรากฏในต านานเมืองนครศรีธรรมราช  คือในปี พ.ศ. 1950 สมยัเจา้ผูค้รองเมืองนคร 
พระพนมวงันางสะเยงทอง ไดแ้ต่งตั้งเจา้เมืองให้เจสาวงักนิเมืองละงู ให้ช่ือราชาจุราเจนาคาลายงัเมีย       
เป็นผูป้กครองเมืองละงู  ซ่ึงในสมยัราชาจุราเจนาคาลายงัเมียปกครองเมืองละงูนั้น กอ่นเมืองสตูล หรือสโตย
จะเกดิถึง 350 ปี (รวมเร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)  
 2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนท่ีของชาวตะวนัตก โดยตามหลกัฐานแผนท่ีวาด   ช่ือ 
Map of Kingdom of siam and cochin china จดัท าข้ึนโดยชาวตะวนัตก เม่ือปี พ.ศ. 2371 และไดป้รากฏช่ือ
เมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู  (ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool เซตตูล (สตูล) 
แสดงว่าละงู มีลกัษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ท่ีบรรดาพ่อคา้ชาวตะวนัตกแวะซ้ือขายสินคา้ 
 ค าว่า “ละงู” เขา้ใจว่าช่ือเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู ค าว่า กรา เป็นภาษาโบราณซ่ึง
แปลว่า ปาก ดงัเช่น ปากบารา  ปากน ้ า  ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนงั ปากแพรก   ปากพยนู  เป็นตน้ 
 ละงู หรือท่ีเรียกว่า “ลากู” อนัหมายถึงการซ้ือง่ายขายคล่อง ซ่ึงสมยันั้นการสญัจรไปมาระ หว่างเมือง
สตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบนั (ถนนสายฉลุง-ละงู ไม่มี) ทุกอยา่งตอ้งเดิน ทางดว้ยเทา้หรือเรือ ท่าเรือ
ปากบาราเป็นท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดทางแถบฝ่ังแหลมมาลาย ูเพราะเคยเป็นท่ีท าการคา้ขายระหว่างท่าเรือม าบงั 
ท่าเรือสุไหงอุเป (อ าเภอทุ่งหวา้ในปัจจุบนั) หรือท่าเรือปีนงั (เกาะหมาก) นอกจากน้ีกย็งัมีการคา้ระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบา้นอีกดว้ย 



 ต่อมาเม่ือบา้นเมืองมีความเจริญ  สุขาภิบาลก  าแพงจึงเป็นจุดศูนยก์ลางของการขนส่ง   การคา้ขาย 
แลกเปล่ียนสินคา้ของผูค้นในอดีต จนเกดิตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีของสุขาภิบาลต าบล
ก  าแพง 
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 ตามหลกัฐานราชกจิจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนท่ี 74 ฉบบัพิเศษหนา้ 144 วนัท่ี 17 กนัยายน  2498 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองจดัตั้งสุขาภิบาลต าบลก  าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล     โดยท่ีเห็นเป็นการ
สมควรให้ยกฐานะทอ้งถ่ินบางส่วนในต าบลก  าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ข้ึนเป็นสุขาภิบาล ท าให้ทอ้งถ่ิน
แห่งน้ีมีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทัง่มีการเปล่ียนแปลงอีกคร้ัง โดยการเปล่ียนฐานะเป็น 
“เทศบาลต าบลก  าแพง” เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 

1. สภาพทั่วไป 
 เทศบาลต าบลก  าแพง  เป็นเทศบาลต าบลท่ีไดร้ับการเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลก  าแพง  
ตามพระราชบญัญติัการเปล่ียนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ. 2542 เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2542 
ปัจจุบนัเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ขาย หรือการแลกเปล่ียนสินคา้ทางดา้นการเกษตรกบัดา้นการประมง และสินคา้อ่ืน ๆ ของประชาชน
จากอ าเภอต่าง ๆ โดยรอบ คือ อ าเภอละงู  อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหวา้ และก ิง่อ าเภอมะนงั รวมทั้งรองรับ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศท่ีจะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล เช่น เกาะตะรุเตา  
เกาะอาดงั เกาะหลีเป๊ะ  หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเท่ียวทางบกกบัน ้ าตกวงัสายทอง  ถ ้าภูผาเพชร ฯลฯ  
ซ่ึงในแต่ละปีจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางสู่แหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ีนบัแสนคน ซ่ึงนบัวนัจะทวีจ านวนเพ่ิมข้ึน 
นอกจากน้ีในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ยงัเป็นศูนยก์ลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการดา้นต่าง ๆ  
อีกจ านวนมาก 
  1.1  ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลก  าแพง ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 ต าบลก  าแพง  อ าเภอละงู จงัหวดั
สตูล  มีพ้ืนท่ี รวม  2.61 ตารางกโิลเมตร โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ   จดหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 4 เขตองค์การบริหารต าบลก  าแพง อ าเภอละงู       
จงัหวดัสตูล 

ทิศใต้  จดคลองละงู 
ทิศตะวนัออก  จดหมู่ท่ี 7 ต าบลก  าแพง  และคลองละงู  
ทิศตะวนัตก  จดคลองปากปิง  และคลองละงู   

- เทศบาลต าบลก  าแพง ห่างจากศาลากลางจงัหวดัสตูล  ประมาณ  52  กโิลเมตร 
- เทศบาลต าบลก  าแพง  ห่างจากศาลากลางจงัหวดัตรัง ประมาณ  100 กโิลเมตร 
- เทศบาลต าบลก  าแพงห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ประมาณ 110 กโิลเมตร  
- เทศบาลต าบลก  าแพง ห่างจากศาลากลางจงัหวดัพทัลุงประมาณ 170 กโิลเมตร  
- เทศบาลต าบลก  าแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กโิลเมตร 
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 1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ  

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของเทศบาลต าบลก  าแพง เป็นท่ีราบมีคลองละงู คลอง 
ปากปิง  และล าห้วยต่าง ๆ เป็นอาณาเขตลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น ท าให้มีน ้ าใชเ้พ่ือการเกษตร   การประมง      
การปศุสตัวต์ลอดปี  ส่วนใจกลางเมืองเป็นยา่นธุรกจิการคา้ การพาณิชย ์ และการบริการต่างๆ  
  1.3 ลักษณะภูมอิากาศ  
         สภาพภูมิอากาศ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัต่างๆ ของภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั  
โดยทัว่ไป คือ มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   ฤดูร้อนจะอยูใ่นห้วง
ระยะเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย  27.4 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 80%      
มีปริมาณน ้ าฝนตก เฉล่ียทั้งปี  2,379.90 มิลลิเมตร 
  1.4 สภาพเศรษฐกิจ  

 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการคา้ขาย รองลงมา
คือ การเกษตร  การประมง การปศุสตัว ์ ท านา  ท าสวน และรับจา้งทัว่ไป  โดยมีรายไดเ้ฉล่ียปีละประมาณ  
45,000 บาท/คน 
  1.5 สภาพทางสังคม   

 สภาพทางสงัคมโดยทัว่ไป มีลกัษณะเช่นเดียวกบัชุมชนเมืองอ่ืน ๆ คือ มีชุมชน
หนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลกั  และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกนัระหว่างผูน้บัถือ
ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธซ่ึงสามารถอยูร่่วมกนัไดโ้ดยปกติสุข 

2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  (การบริการดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน) 
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง  สามารถเดินทางติดต่อกบัอ าเภอต่าง ๆ   ภายใน
จงัหวดั หรือต่างจงัหวดั โดยการคมนาคมทางบกเป็นหลกั ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และทัว่ถึงใน
ขณะเดียวกนั ถนน ตรอก ซอก ซอย ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลไดร้ับการพฒันาเป็นถนนคอนกรีตเกอืบทุกสาย 
แลว้  ท าให้ประชาชนสามารถสญัจร ไป - มา ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ไดทุ้กฤดูกาล ส่วนการ
คมนาคมดา้นอ่ืน ไม่มี 

2.2 การไฟฟ้า  

      ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ไดร้ับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ 
ละงู ครบทุกครัวเรือน 

2.3 การประปา 



     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ไดรั้บบริการน ้ าสะอาดจากการประปาส่วน
ภูมิภาคแลว้ ประมาณ 60 % ท่ีเหลือยงัใชน้ ้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน ้ าต้ืน โดยเทศบาลไดจ้ดังบประมาณ
สนบัสนุนเป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป 
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2.4 การส่ือสารและโทรคมนาคม  

 -  การไปรษณียโ์ทรเลข  ในเขตเทศบาลมีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข จ านวน   1 แห่ง 
สามารถให้บริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 - การโทรศพัท์  มีส านกังานให้บริการโทรศพัท์ จ านวน 1 แห่ง  สามารถให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลไดอ้ยา่งทัว่ถึง  ทั้งระบบประจ าบา้นและระบบเคล่ือนท่ี มือถือ 

 -  การส่ือสารมวลชน  ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพงมีสถานีวิทยกุระจายเสียง 1 แห่ง คือ  
สถานี  LIFE  FM  และสามารถรับฟังสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย   องค์การส่ือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย   และสถานีวิทยกุระจายเสียงต ารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซ่ึงกระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM 
และสามารถเปิดรับการถ่ายทอดโทรทศัน์ไดทุ้กช่องอยา่งชดัเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียงตามสาย  
สามารถกระจายข่าวสารต่าง  ๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา 

2.5 การจราจร 

     สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีสภาพทัว่ไปไม่หนาแน่นมากนกั เพราะมี
พ้ืนท่ีไม่กวา้งขวาง และมีถนนสายหลกั 3 สาย บรรจบกนั คือ ถนนสายละงู - ทุ่งหวา้ กบั ถนนสายละงู -ฉลุง 
และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกบัต ารวจจราจรของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู  โดยใกลชิ้ด
รวมถึงการเตรียมการเร่ืองงบประมาณดา้นการจราจร เพ่ือทาสี     ตีเสน้ แผงก ัน้ ป้ายเคร่ืองหมายจราจรต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

2.6 การใช้ที่ดนิและผงัเมอืง  
 สภาพการใชท่ี้ดินในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ถือไดว้่ายงัไม่เป็นระบบความเจริญ

ส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลกั หรือผงัเมืองท่ีชดัเจน การใชป้ระโยชน์จากท่ีดินกแ็บ่งเป็น
แปลงเลก็ ๆ เพ่ือปลูกสร้างอาคารบา้นเรือนอยูอ่าศยั ตามลกัษณะวิถีชีวิตของสงัคมไทยโดยทัว่ไป  ปัจจุบนั
ผงัเมืองจงัหวดัสตูลไดจ้ดัท าผงัเมืองรวมกบั เทศบาลต าบลก  าแพง  เพ่ือควบคุมการใชป้ระโยชน์ในการใช้
ท่ีดินแต่ยงัไม่แลว้เสร็จ 

3. ด้านเศรษฐกิจ  
  3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  / รายได้ประชากร 
        ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการคา้ขาย อาชีพ
เกษตรกรรม  ท านา  ท าสวน  และรับจา้งทัว่ไป รายละเอียดดงัน้ี 
                         * อาชีพคา้ขาย  สภาพโดยทัว่ไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบอาชีพดา้นการ
คา้ขาย เป็นร้านคา้ขนาดเลก็ ลงทุนไม่สูงนกั เป็นสินคา้เบ็ดเตลด็ท่ีรับมาจากพ่อคา้คนกลางจากจงัหวดั



ใกลเ้คียง เช่น หาดใหญ่  สงขลา ตรัง ฯลฯ  รวมถึง พืช ผกั ผลไม ้และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบ
นอก และอ าเภอใกลเ้คียง เขา้มาจ าหน่ายหรือใชต้ลาดของเทศบาลต าบลก  าแพงเป็นจุดแลกเปล่ียนสินคา้  
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           * อาชีพเกษตรกรรม  บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม เช่น การท านา  ท าสวน และปลูกผลไม ้แต่เป็นการปลูกเพ่ือการด ารงชีวิต
มากกว่าเพ่ือเป็นธุรกจิ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซ่ึงมีน ้ าตลอดปีเป็นตวัหล่อเล้ียงพืชผลต่างๆ            
                       * อาชีพรับจา้ง   เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลก  าแพง อยูห่่างจากทะเลไม่มากนกั จึงมี
ประชาชนส่วนหน่ึงประกอบอาชีพรับจา้งเป็นชาวประมง  ออกทะเลหาปลา เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมให้กบั
ครอบครัว รวมถึงการรับจา้ง งานกอ่สร้างต่าง ๆ ในจงัหวดัสตูล และจงัหวดัใกลเ้คียง 
   3.2 การเกษตรกรรม    
        เทศบาลต าบลก  าแพงมีพ้ืนท่ีทั้งส้ิน  2.61 ตารางกโิลเมตร เป็นพ้ืนท่ีถือครองทาง
การเกษตร  ประมาณ  500 ไร่  มีประชากร ประมาณร้อยละ  50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น  ท านา 
ยางพารา ผลไม ้ มะพร้าว  ฯลฯ 
  3.3 การอุตสาหกรรม  
        ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลก  าแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาดยอ่มภายในครัวเรือน เช่น 
โรงงานท าขนมจีนขนาดเลก็ จ านวน 13 โรง ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 3 แห่ง ผูใ้ชแ้รงงานเป็นบุคคลใน
พ้ืนท่ี เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
  3.4 การพาณิชยกรรม / การบริการ 

        การคา้และการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู ่2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,สายละงู -ทุ่งหวา้ 
และสายละงู - ฉลุง เป็นกจิการขนาดเลก็ เป็นร้านคา้เบ็ดเตลด็ มีสถานบนัเทิงแต่ไม่มากนกั มีตลาดนดัของ
เทศบาล (ทุกเสาร์) ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของการแลกเปล่ียนสินคา้ทางการเกษตร และการประมงระหว่างอ าเภอ
ละงูกบัอ าเภอใกลเ้คียง เช่น อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหวา้  อ าเภอควนกาหลงและก ิง่อ าเภอมะนงั  และคาดว่า
ในโอกาสต่อไปธุรกจิการคา้  การลงทุน  จะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน เพราะธุรกจิการท่องเท่ียวทางทะเล         
(หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโนม้ขยายตวัมากข้ึน มีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
  3.5 การท่องเที่ยว 

        จงัหวดัสตูลถือว่าเป็นจงัหวดัหน่ึงของภาคใตท่ี้มีสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมาก และ
งดงามไม่แพจ้งัหวดัอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานท่ีท่องเท่ียวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ยงัคงสภาพตามธรรมชาติไวอ้ยา่งสมบูรณ์ โดย
เสน้ทางผ่านไปสู่อุทยานหมู่เกาะดงักล่าวนั้น จะตอ้งผ่านพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลก  าแพง  นกัท่องเท่ียวจะตอ้ง
แวะจบัจ่ายใชส้อยทั้งขาไปและขากลบั  ท าให้มีเงินสะพดัในตลาดของเทศบาลต าบลก  าแพงปีละเป็นจ านวน
มาก  และมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปี 



  3.6 การปศุสัตว์  
        เน่ืองจากเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีพ้ืนท่ีนอ้ย ดงันั้น การเล้ียงสตัวต่์าง ๆ จึงมีนอ้ย  
ส่วนใหญ่เล้ียงไวเ้พ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก ่เป็ด ววั แพะ ฯลฯ 
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4. ด้านสังคม 
  4.1 ประชากร 

        ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีจ านวนทั้งส้ิน 4,989  คน ชาย  2,406 คน หญิง  
2,583 คน จ านวนครัวเรือน  2,168 ครัวเรือน  
  4.2 การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี  
       ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีศูนยพ์ฒันาเด็ก เลก็ ของเทศบาล จ านวน 1 ศูนย ์               
มีโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสตูล จ านวน 1 โรง  และโรงเรียนในสงักดั 
ส านกังานการศึกษาเอกชน จ านวน 1 โรง มีนกัเรียนเขา้เรียนในระดบัประถมศึกษาครบ  100%  และเรียนต่อ
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ครบ 100% ปัจจุบนัยงัไม่มีโรงเรียนในสงักดัเทศบาล มีวดัในเขตเทศบาล         
จ านวน 1 แห่ง มสัยดิ จ านวน 2 แห่ง ประชากรนบัถือศาสนาอิสลามประมาณ 80%  นบัถือศาสนาพุทธ
ประมาณ  20%  และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสนัติสุข 
  4.3 การสาธารณสุข  
       ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล จ านวน 1 แห่ง  มีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่งใน 8 ชุมชน   และมีสถานบริการดา้นสาธารณสุขของเอกชน  (คลินิก)  
จ านวน 9 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 6 แห่ง และประชาชนสามารถไปใชบ้ริการจากโรงพยาบาล
ละงู  ซ่ึงอยูน่อกเขตเทศบาล ประมาณ 5  กโิลเมตร ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง 
  4.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารสังคม    
        ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลก  าแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไดรั้บ
การบริการดา้นสวสัดิการสงัคมจากทางราชการพอสมควร  โดยเฉพาะในดา้นการสงเคราะห์คนชรา  และ
ผูด้อ้ยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลกัการประกนัสุขภาพ การให้สวสัดิการประชาชนผูมี้รายได้
นอ้ย (สปส.) การประกนัสงัคม เป็นตน้ 
  4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

        ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู  รับผิดชอบเก ีย่วกบัความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีนอ้ยมาก   และยงัมีอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ีจดัตั้งโดยเทศบาลต าบลก  าแพงคอยออกลาดตระเวนเฝ้าระวงัภยัในเขต
เทศบาลอีกดว้ย 

5. ด้านการเมอืง - การบริหาร 



  5.1 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล  

        เทศบาลต าบลก  าแพง  เป็นเทศบาลขนาด กลาง  (ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก  าหนด ) 
รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็นแบบนายกเทศมนตรี  มีลกัษณะองค์กรประกอบดว้ยสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผูมี้สิทธิ 
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ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่ง  4 ปี ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย  
นายกเทศมนตรี 1 คน  และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ท าหนา้ท่ีฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยนายกเทศมนตรี เป็นผูร้ับผิดชอบก  ากบัควบคุม ดูแลกจิการบริหารงาน
ของเทศบาลและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังาน และลูกจา้งของเทศบาลทุกคน  โดยมีปลดัเทศบาลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาพนกังาน  ลูกจา้งของเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีแล ะรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดงัน้ี 
    1. ส านกัปลดัเทศบาล   ประกอบดว้ย 

1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจา้หนา้ท่ี 
1.3 งานทะเบียนราษฎร  
1.4 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
1.5  งานพฒันาชุมชน  
1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. กองคลงั  ประกอบดว้ย 
1.5 งานการเงินและบญัชี  
1.6 งานผลประโยชน์ 
1.7 งานพสัดุและทรัพยสิ์น  

3. กองช่าง ประกอบดว้ย 
1.8 งานวิศวกรรม 
1.9 งานสาธารณูปโภค 

  4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย 
 4.1 งานสุขาภิบาลและอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  
 4.2 งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  
   5. กองการศึกษา  ประกอบดว้ย 
 5.1 งานธุรการ 
 5.2 งานบริหารการศึกษา  
 5.3 งานส่งเสริมการศึกษา กฬีา ศาสนาและวฒันธรรม 

  อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลก  าแพง  ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ .ศ. 2496 และแกไ้ข
เพ่ิมเติม ถึงฉบบัท่ี 12  พ.ศ. 2546 มี 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 



  หนา้ท่ีท่ีตอ้งท า  ไดแ้ก ่
  1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
  2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน ้ า  
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  3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก  าจดัมูลฝอย และ  
ส่ิงปฏิกูล 
  4.ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ  
  5.ให้มีเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง  
  6.ให้ราษฎรไดร้ับการศึกษาอบรม  
  7.ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ  
  8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  
  9.หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 

หนา้ท่ีอาจจดัท า  ไดแ้ก ่
1.ให้มีน ้ าสะอาด หรือการประปา  
2.ให้มีโรงฆ่าสตัว์ 
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม  
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากนิของราษฎร  
6.ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษร์ักษาคนเจ็บไข้  
7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้ า 
9.เทศพาณิชย  ์
อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบลก  าแพง  ตามพระราชบญัญติัก  าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มีดงัน้ี 
1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง  
2. การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้ า และทางระบายน ้ า  
3. การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ  
4. การสาธารณูปโภค  และการกอ่สร้างอ่ืน ๆ  
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ  
7. การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน  
8.การส่งเสริม การท่องเท่ียว  



9.การจดัการศึกษา  
10.การสงัคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
11.การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีงาม            

ของทอ้งถ่ิน 
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12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก ีย่วกบัท่ีอยูอ่าศยั  
13.การจดัให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ  
14.การส่งเสริมกฬีา  
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน  
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง  
18.การก  าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  และน ้ าเสีย  
19.การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
20. การจดัให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
21.การควบคุมการเล้ียงสตัว์ 
22.การจดัให้มีและควบคุมการฆ่าสตัว์ 
23.การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ  
24.การจดัการ การบ ารุง และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
25.การผงัเมือง  
26.การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร  
27.การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28.การควบคุมอาคาร 
29.การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั  
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนบัสนุนการป้องกนัและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
31.กจิการอ่ืนใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก  าหนด 
5.2 การคลังท้องถิ่น 

      1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลต าบลก  าแพง ในปี พ .ศ. 2552 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งส้ิน  39,115,145.15  บาท  



      2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลต าบลก  าแพง ในปี พ.ศ. 2552 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งส้ิน  38,965,699.77  บาท  
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  5.3 การด าเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลต าบลก าแพง หรือองค์กรชุมชน   
        ปัจจุบนัชุมชนในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ไดมี้การด าเนินกจิการพาณิชย์    2  โครงการ 
ไดแ้ก ่การจดัตั้งสหกรณ์บริการเทศบาลต าบลก  าแพง  การจดัตั้ง โรงงานน ้ าด่ืมตะรุเตา   และไดมี้การจดัตั้ง
สถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลก  าแพง (โรงรับจ าน า) 
  5.4 บทบาทการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมอืง และการบริหาร  

        เทศบาลต าบลก  าแพง  ไดจ้ดัตั้งชุมชนยอ่ยข้ึนเพ่ือความสะดวก สะดวกในการให้บริการ
และการบริหารงาน จ านวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นออกพฒันา  / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน  /       
ชุมชน 8-9 สมัพนัธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพฒันา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบ ารุง  
        มีการ คดัเลือก คณะกรรมการชุมชนข้ึนมาเป็นตวัแทนประชาชนในชุมชน โดยการ
เลือกตั้ง เม่ือมีกจิกรรมใดๆ จะมีการประสาน ความ ร่วมมือกนัโดยตลอด  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ เก ีย่วกบัการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหาความตอ้งการต่าง ๆ อีกดว้ย  
  5.5 การอ านวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดกิารของประชาชน  
  การรักษาความสงบเรียบร้อย   และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
ปัจจุบนัอยูใ่นความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู   
  ส าหรับการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ปัจจุบนัเทศบาลมีสมาชิก อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย  
พลเรือน (อปพร.) ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของเทศบาล จ านวน 120 คน  มีสถานีดบัเพลิง 1 แห่ง อตัราก  าลงั
เจา้หนา้ท่ี  8  คน    มีรถดบัเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คนั  รถยนต์บรรทุกน ้ า ขนาด 6,000 ลิตร 1 คนั และ
รถยนต์บรรทุกน ้ าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คนั  สถิติเพลิงไหมส่้วนใหญ่จะเกดินอกเขตเทศบาล 
และไดอ้อกไปให้ความช่วยเหลือทุกคร้ัง 
  5.6 สถิตแิละข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  

        การเลือกตั้ง ของเทศบาลต าบลก  าแพง คร้ังหลงัสุด เป็นการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
และสมาชิกสภาเทศบาล เม่ือ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2552  เป็นการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแทนผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาท่ีลาออกจากต าแหน่ง  ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายวิชิต  แซ่ล่ิม ไดรั้บเลือกตั้งเป็น
นายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง คือ นายอดิศกัด์ิ  งะสงบ และ นางผกาพนัธุ์  
สรรค์สวาสด์ิ 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  
  6.1 ทรัพยากรน า้ 



        เทศบาลต าบลก  าแพง มีล าน ้ าลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น และใชเ้ป็นแนวเขตธรรมชาติ         
ของเทศบาลกบัองค์การบริหารส่วนต าบลขา้งเคียง คือ ทิศเหนือมีล าห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใตมี้         
ล าคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวนัตกมีล าคลองปากปิงเป็นแนวเขต จึงมีความสมบูรณ์ในเร่ืองของน ้ า 
สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งดา้นการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพ่ือการปศุสตัว ์
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   เน่ืองจากเทศบาลต าบลก  าแพง ยงัไม่มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท าให้มีน ้ าเสียจากชุมชนไหลลง
คลองละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแกไ้ขท่ีถูกวิธี  อาจส่งผลให้น ้ าในล าคลองละงูเน่าเสียได ้ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนในท่ีสุด 
  6.2 ทรัพยากรป่าไม้ 
       ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพงไม่มีพ้ืนท่ีป่าไม้  แต่ไดพ้ยายามส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนท่ี   
ปลูกไมผ้ลและพืชเศรษฐกจิ เช่น ยางพารา  เท่าท่ีมีพ้ืนท่ีเหลืออยู ่
  6.3 ทรัพยากรธรณี  
        ในเขตเทศบาลต าบลก  าแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่อยา่งใด  
  6.4 สภาพส่ิงแวดล้อม  
        ปัจจุบนัการถ่ายน ้ าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู  คลองปากปิง และ
ล าห้วยพรุหมอ  โดยไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียแต่อยา่งใด ส่วนขยะมูลฝอยไดรั้บการจดัเกบ็ ขน เป็นประจ าทุกวนั  
โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพ้ืน เน้ือท่ีประมาณ  70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
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ส่วนที ่3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมา 

 

 ผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา  
 ในรอบปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.25 51) เทศบาลต าบลก  าแพงไดจ้ดัท าแผนพฒันาของเทศบาลข้ึน เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงสามารถด าเนินการไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเง่ือนไขดา้น
งบประมาณมีจ ากดั ในขณะท่ีภาระหนา้ท่ีตามระเบียบกฎหมาย และปัญหาความตอ้งการของประชาชน       
มีมากมาย จึงไม่สามารถด าเนินการพฒันาเทศบาลไดต้ามแผนพฒันาท่ีวางไวทุ้กโครงการ แต่ไดพิ้จารณา
จดัท าเฉพาะโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วนกอ่น โดย ไดก้  าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันาสามปี 
(พ.ศ.2551-2553) รวม 155 โครงการ งบประมาณ  22,314,535  บาท  ดงัน้ี   
   

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 6,390,600 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  22 1,953,065 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข 24 2,987,920 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันากฬีา นนัทนาการและ การพกัผ่อนหยอ่นใจ  9 1,115,000 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน  4 2,663,000 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 6 1,319,000 
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหาร 71 5,380,950 
8. ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  4 505,000 

รวม 155 22,314,535 
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  การใช้จ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลก  าแพง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยไดมี้การกอ่หน้ีผูกพนั/ลงนามในสญัญา รวม  123 โครงการ 
จ านวนเงิน 14,205,983.94 บาท มีการเบิกจ่ายเงินจ านวน 123 โครงการ จ านวนเงิน 14,205,983.94  บาท 
สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
การก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา  

 

โครงการ 
การเบกิจ่าย
งบประมาณ  

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

4 3,524,924.00 4 3,524,924.00 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

21 1,460,122.50 21 1,460,122.50 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข  19 2,233,622.94 19 2,233,622.94 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาการกฬีา 
นนัทนาการและการพกัผ่อนหยอ่นใจ  

5 608,828.00 5  

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาความ
เขม้แข็ง 
ของชุมชน 

4 2,593,480.00 4 2,593,480.00 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

5 553,201.00 5 553,201.00 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมือง  
การบริหาร 

63 3,068,403.50 63 3,068,403.50 

8. ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ  2 163,402.00 2 163,402.00 
รวม 123 14,205,983.94 123 14,205,983.94 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
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ส่วนที ่4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 
  4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง  

  วิสัยทัศน์ 
     “ เทศบาลต าบลก  าแพงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพฒันา ท่ีใชห้ลกัธรรมาภิบาล  

มุ่งสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื” 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของเทศบาลต าบลก าแพง 
       เพ่ือให้การก  าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาของประชาชนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง  
ตรงตามความตอ้งการ เทศบาลต าบลก  าแพงจึงไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา
เทศบาลในช่วงสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไว ้8 ยทุธศาสตร์ 28 แนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  

     1.1 กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้ า งานกอ่สร้างอ่ืนๆ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     1.2 พฒันาระบบจราจร 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น  
     2.1 พฒันาการจดัการศึกษา  
     2.2 การอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข  
     3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข  
     3.2 การป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
     3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 

     4.1 พฒันาและส่งเสริมการกฬีา  
     4.2 ส่งเสริมกจิกรรมนนัทนาการ  
     4.3 พฒันาปรับปรุงสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ 



 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชน  

     5.1 ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  
     5.2 ส่งเสริมและจดัสวสัดิการสงเคราะห์ประชาชน  
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

     6.1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     6.2 จดัระบบการเฝ้าระวงัและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
     6.3 จดัระบบการบ าบดัฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง การบริหาร  

     7.1 พฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน  
     7.2 พฒันาปรับปรุงบุคลากร  
     7.3 ส่งเสริมสวสัดิการแกพ่นกังาน ลูกจา้งเทศบาล  
     7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจดัการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี  
     7.5 พฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติังาน  
     7.6 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
     7.7 ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก ีย่วกบักจิการทอ้งถ่ิน  
     7.8 พฒันาปรับปรุงรายได ้แผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิ์น  
     7.9 ปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร  
     7.10 การรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

     8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใ้ห้แกป่ระชาชน  
     8.2 พฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
     8.3 พฒันาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ  
 
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงการ 

และรายละเอียดโครงการ 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 
 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ  

 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ  

 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ  

 

จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ  

1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 15 3,631,000 4 1,220,000 2 1,804,000 21 6,655,000 
2. ศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 10 670,000 17 1,135,000 9 605,000 36 2,410,000 
3. สาธารณสุข 16 3,875,600 21 4,195,680 18 3,965,680 55 12,036,960 
4. กฬีา นนัทนาการ และการพกัผ่อนหยอ่นใจ 7 770,000 10 1,340,000 6 640,000 23 2,750,000 
5. ความเขม้แข็งของชุมชน 3 1,736,000 3 1,636,000 3 1,936,000 9 5,308,000 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 5 440,000 5 395,000 5 2,365,000 15 3,200,000 
7. การเมือง การบริหาร 23 3,728,925 23 2,382,000 20 1,974,725 66 8,085,650 
8. เศรษฐกจิ 2 135,000 4 310,000 4 3,160,000 10 3,605,000 

รวม 81 14,986,525 87 12,613,680 67 16,450,405 235 44,050,610 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555) 
เทศบาลต าบลก าแพง 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 1.1 แนวทางการพฒันาก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ท่าเทยีบเรือ  
งานก่อสร้างอืน่ๆ  และการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตซอย
โชคไพศาล 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

- กอ่สร้างถนนคอนกรีต 
กวา้ง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
หรอมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
500ตรม. 

312,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั   

กองช่าง 
 
 
 

2 โครงการพฒันาปรับปรุงระบบน ้าใช้
ภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- เพ่ือเกบ็น ้าไวใ้ช้ในส านักงาน
เทศบาล 
- เพ่ือเพ่ิมแรงดันน ้าส าหรับใช้
ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลต  าบลก  าแพง  

- พฒันาปรับปรุงระบบน ้าใช้
ภายในบริเวณส านักงาน
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

156,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีระบบน ้าใช้ท่ีได้มาตรฐาน
สามารถเพ่ิมแรงดันน ้าอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการกอ่สร้างถนนหินผ ุถนน
สายในทอน ซอย 1 

- เพื่อให้มีถนนไวใ้ช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกปลอดภยั
และได้มาตรฐาน 

- กอ่สร้างถนนหินผ ุกวา้ง 
4.00 ม. ยาว 153.50 เมตร 
- ติดตั้งท่อระบายน ้า 

245,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
4 

 

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  
สายเทศบาล 9/1 ซอย 1 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

- กอ่สร้างถนนคอนกรีต 
หนา 0.15 ม. กวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 110.00 ม. 

275,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์
บริเวณสะพานสอง 

- เพื่อให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร 

- จ  านวน 1 ป้าย ท าจากโครง
เหล็ก เพ่ือติดตั้งไวบ้ริเวณ
สะพานสอง 

93,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
ศูนยว์ิทยาศาสตร์การกฬีาเทศบาล 
ต าบลก  าแพง 

- เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกฬีาเทศบาล 
ต าบลก  าแพงให้ได้มาตรฐาน
รองรับประชาชนผูรั้บบริการ 

-  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
ศูนยว์ิทยาศาสตร์การกฬีา
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

312,000 
(งบ อปท.) 

- - - อาคารศูนยว์ิทยาศาสตร์การ
กฬีาเทศบาลต  าบลก  าแพงได้
มาตรฐาน 
- ประชาชนใช้บริการเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งรางระบายน ้าฝน 
แสตนเลส 

- เพ่ือให้มีรางระบายน ้าฝน
ส าหรับระบายน ้าฝนท่ีได้
มาตรฐาน 

-  ติดตั้งรางระบายน ้าฝน 
แสตนเลสอาคารธรรมาภิ
บาลเทศบาลและอาคารศูนย์
ส่งเสริมการท่องเท่ียวฯ 

86,000 
(งบ อปท.) 

- - - อาคารธรรมาภิบาลเทศบาล
ต  าบลก  าแพงมีรางระบาย
น ้าฝนท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงโรงครัวศูนยพ์ฒันา
เด็กเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพื่อพฒันาโรงครัวศูนยพ์ฒันา
เด็กของเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน 

- ปรับปรุงโรงครัวศูนย์
พฒันาเด็กเทศบาลต  าบล
ก  าแพง  

98,000 
(งบ อปท.) 

- - - โรงครัวศูนยพ์ฒันาเด็กของ
เทศบาลได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงอาคารรักษาความ
สะอาดของเทศบาล 

- เพื่อปรับปรุงอาคารรักษา
ความสะอาดของเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน  

- ปรับปรุงอาคารรักษาความ
สะอาด  และกอ่สร้างห้องน ้า
จ  านวน  4 ห้อง 

500,000 
(งบ อปท.) 

- - - อาคารรักษาความสะอาด
ของเทศบาลได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

10 โครงการจดัซ้ือท่ีดิน - เพื่อให้มีท่ีดินส าหรับใช้เป็น
ถนนเช่ือมต่อระหว่างถนนสาย
เทศบาล 1 กบัสายเทศบาล 3  
-  เพื่อกระจายรถจากถนนสาย
เทศบาล 1 

- จ  านวน 1 แห่ง  
กวา้งประมาณ 5 เมตร  
ยาว ประมาณ 35 เมตร 

800,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีถนนไวใ้ช้ในการคมนาคม 
ท่ีสะดวกปลอดภยัและได้
มาตรฐาน 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

11 
 

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก พร้อม
รางระบายน ้า ซอยขา้งโรงน ้าชลดา 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน
แข็งแรงและปลอดภยัในการ
คมนาคม 
- เพ่ือให้มีระบบระบายน ้าท่ีดี 

- กอ่สร้างถนนหินคลุกหนา 
0.10 ม. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 
69.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า345 ตรม.พร้อมกอ่สร้าง
รางระบายน ้า คสล. กวา้ง
ภายใน 0.50 ม. ยาว 69.00 ม. 

- 250,000 
(งบ อปท.) 

- - ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั 
- มีระบบรางระบายน ้าท่ีดี 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งปูพ้ืนยางพลาสติก
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- เพ่ือให้มีพ้ืนยางพลาสติกใน
การรองรับการเล่นกฬีา  
ออกก  าลงักายของประชาชน 

-  ติดตั้งปูพ้ืนยางพลาสติก
ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต  าบลก  าแพง ขนาด 
19.00 ม. X 32.00 ม. 

- - 304,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนท่ีเล่นกฬีา ออก
ก  าลงักายมีความปลอดภยั
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการกอ่สร้างศาลาท่ีพกัผูโ้ดยสาร - เพื่อให้ประชาชนท่ีรอรถ
โดยสารมีท่ีพกัคอยรถ 

- กอ่สร้างศาลาท่ีพกั
ผูโ้ดยสาร   
ขนาด 3.00 X 8.00 ม. 

- 500,000 
(งบ อปท.) 

- - ประชาชนท่ีรอรถโดยสาร 
มีท่ีพกัคอยรถ 

กองช่าง 

14 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตซอยถนนหลงัตลาดสด 

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภยัในการคมนาคม 

- ช่วงท่ี1 กวา้ง 8.60 ม. ยาว 
31.00 ม. / ช่วง ท่ี 2 กวา้ง 
10.80 ม. ยาว 170.00 ม. 

- - 1,500,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภยั 

กองช่าง 

15 โครงการกอ่สร้างคูระบายน ้าชุมชน
ประชาบ ารุง (บริเวณบ้านบังแดง) 

- เพ่ือให้มีคูระบายน ้าท่ีได้
มาตรฐาน 
- เพ่ือลดปัญหาน ้าท่วมขงั 

- กอ่สร้างคูระบายน ้าชุมชน
ประชาบ ารุง (บริเวณบ้าน 
บังแดง) 

260,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีคูระบายน ้าท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาน ้าท่วมขงั 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

16 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก  
ชุมชนเทศบาล 6  

- เพื่อให้ได้ถนนท่ีมีมาตรฐาน
และปลอดภยัในการคมนาคม 

- กอ่สร้างถนนหินคลุก  
ชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณ
บ้านโกเหว่ง / บังซาหรี 

174,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีถนนท่ีมีมาตรฐานและ
ปลอดภยัในการคมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการกอ่สร้างโคมไฟสปอร์ตไลท์ 
พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล 
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

- จา้งกอ่สร้างโคมไฟสปอร์ต
ไลท์ พร้อมอุปกรณ์ภายใน
สวนสาธารณะเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- 220,000 
(งบ อปท.) 

- - สวนสาธารณะมีความสว่าง
เพ่ิมขึ้น 
- ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

18 โครงการกอ่สร้างหลงัคาพร้อมทางเดิน
เท้าภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 
 

- เพื่อป้องกนัฝนและแสงแดด
แกเ่ด็กนักเรียน 

- กอ่สร้างหลงัคาพร้อม
ทางเดินเท้าภายในศูนย์
พฒันาเด็กเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- 250,000 
(งบ อปท.) 

- - สามารถป้องกนัฝนและ
แสงแดดให้แกเ่ด็กนักเรียน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า   
ชุมชนเทศบาล 6  
(บริเวณบ้านโกเหว่ง / บังซาหรี 
 
 
 

- เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างตามท้อง
ถนน สร้างความปลอดภยัใน
ยามค  ่าคืนแกป่ระชาชน 

-  ขยายเขตไฟฟ้า   
ชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณ
บ้านโกเหว่ง / บังซาหรี 
 

65,000 
(งบ อปท.) 

- - - สามารถเพ่ิมแสงสว่างตาม
ท้องถนนท าให้ประชาชนเกดิ
ความปลอดภยัในการขบัขี่
ยวดยานพาหนะในยามค  ่าคืน 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  2.1 แนวทางการพฒันาระบบจราจร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งแสตนเลสโคง้เงา - เพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้รถเกดิ
ความปลอดภยัจากการขบัขี ่

- ติดตั้งแสตนเลสโคง้เงา
ภายในเขตเทศบาล จ  านวน 
10 จุด 

135,000 
(งบ อปท.) 

- - - เกดิความสะดวกและ
ปลอดภยัแกผู่ใ้ช้รถใช้ถนน 

ส านักปลดั 

2 โครงการติดตั้งป้ายจราจรภายในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อควบคุมและป้องกนัไม่
เกดิปัญหาการจราจร 

- ติดตั้งป้ายจราจรภายในเขต
เทศบาล 

120,000 
(งบ อปท.) 

- - - เกดิความสะดวกและ
ปลอดภยัแกผู่ใ้ช้รถใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



-55- 
 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
2.1 แนวทางทางพฒันาจัดการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการเสริมเพ่ิมความรู้มุ่งสู่
มหาวิทยาลยั 

- เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เด็กนักเรียน มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
ในการสอบเรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

- เด็กนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 ในเขตเทศบาล จ  านวน 
60 คน (1รุ่น) 

- 45,000 
(งบ อปท.) 

- -เด็กนักเรียนมีโอกาสสอบ
เขา้เรียนต่อระดับ
มหาวิทยาลยัเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา  

2 โครงการมอบประกาศนียบัตริเตรียม
ความพร้อมนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาลต  าบลก  าแงพ 

-เพื่อพฒันาความตอ้งการของ
เด็กทุกๆ ด้าน และพฒันาความ
พร้อมของเด็กกอ่นเขา้เรียน
ระดับประถมศึกษา 

-จ  านวนนักเรียนของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 40 คน 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

-เด็กนักเรียนมีความพร้อม 
กระตือรือร้นใรการเรียน             
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมกจิกรรมตามความ
สนใจของเยาวชนในเขตเทศบาล 

-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเขา้ร่วม
กจิกรรมในการฝึกทักษะการ
เรียนรู้ 

-เด็ก/เยาวชน ในเขตเทศบาล 
ทั้ ง 8 ชุมชน 

- 75,000 
(งบ อปท.) 

- -เด็ก/เยาวชน สามารถมี
ทักษะทางการเรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อการท่องเท่ียว 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

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

- -ประชาชนสามารถพูด อ่าน 
เขียน ภาษาต่างประเทศได้ 

กองการศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 โครงการจดัซ้ือส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
ห้องสมุดในเขตเทศบาลต  าบลก  าแพง 

-เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ 
ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชน   
รักการอ่าน และการคน้ควา้  

-จดัซ้ือหนังสือพิมพร์ายวนั
และวารสารต่างๆ ส าหรับ
ห้องสมุดคนเดินทางและซุ้ม
เรียนรู้ตามอธัยาศยั 
-จดัซ้ือหนังสือเกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์ส าหรับศูนย ์
ICT เทศบาลต  าบลก  าแพง 
-จดัซ้ือหนังสือหลกัค  าสอน
ทางด้านศาสนาห้องสมุด
คุณธรรม ทั้ ง 8 ชุมชน 

60,000 
(งบ อปท.) 

60,000 
(งบ อปท.) 

60,000 
(งบ อปท.) 

-ประชาชนทั่วไปได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ท่ี
ทันต่อเหตุการณ ์

กองการศึกษา  

6 โครงการสอนแม่ดูลูก -เพื่อสร้างสายสัมพนัธ์ด้าน
กจิกรรมระหว่างแม่และลูกของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

-จดัอบรมด้านการดูแลลูก
อยา่งถูกวิธีให้แกแ่ม่ของเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

-ท าให้เกดิสายสัมพนัธภาพท่ี
ดีระหว่างแม่และลูก 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัท าห้องสมุดศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาล 

-เพ่ือจดัตั้งแหล่งเรียนรู้/ส่ือ
ต่างๆ ภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก 
-เพื่อให้เด็กมีพฒันาการการ
เรียนรู้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

-จดัท าห้องสมุดศูนยพ์ฒันา
เด็กเทศบาล โดยจดัหาชั้น
วางหนังสือพร้อมหนังสือ 
ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ 

- 50,000 
(งบ อปท.) 

- -มีแหล่งเรียนรู้/ส่ือต่างๆ 
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็ก 
-เด็กมีพฒันาการการเรียนรู้ท่ี
เพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น  

    2.2 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการอ่านคมัภีร์                  
อลักรุอ่าน 

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้อ่านคมัภีร์                     
อลักรุอ่าน  

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

-เด็กและเยาวชนสามารถอ่าน
คมัภีร์อลักรุอ่านได้  
-มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา  

2 โครงการพิธีการทางศาสนา                       
งานประเพณี ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

- เพื่อส่งเสริมกจิกรรมทางด้าน
ศาสนา และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้กบัประชาชน 

- อาสาฬหบูชา เขา้พรรษา/  
งานเมาลิด/งานสมโภชหลวง
ปู่คง/งานรอมฎอน/งานสุนัต/
งานวนัเด็กแห่งชาติ/งานลอย
กระทง ฯลฯ 

300,000 
(งบ อปท.) 

300,000 
(งบ อปท.) 

300,000 
(งบ อปท.) 

-ประชาชนยดึมัน่ในด้าน
ศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา  

3 โครงการพฒันาฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตด้วย
หลกัธรรม 

- เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้วยหลกัธรรมค  า
สอนของศาสนา 

- จดัอบรมกลุ่มแม่บ้าน 
ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ
รวมทั้ งเยาวชนท่ีสนใจ 

15,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

-ประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจในหลกัธรรม ค  าสอน
ของศาสนามากขึ้น 

กองการศึกษา  

4 อุดหนุนอ าเภอละงู ในโครงการร าลึก
เกยีรติประวตัิศาสดามูฮมัหมดั (ซ.ล.) 
ประจ  าปี 2553 คร้ังท่ี 2 

- เพื่อจดังานทางด้านศาสนาแก่
ประชาชนในเขตอ าเภอละงู 

- อุดหนุนอ าเภอละงู ใน
โครงการร าลึกเกยีรติประวตัิ
ศาสนามูฮมัหมดั (ซ.ล.) 
ประจ  าปี 2553 คร้ังท่ี 2 

70,000 
(งบ อปท.) 

- - -ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมทางศาสนา 

กองการศึกษา  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 อุดหนุนมสัยดิกลางก  าแพง                          
ตามโครงการส่งเสริมการอ่านคมัภีร์            
อลักรุอ่านแกเ่ยาวชน 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้อ่านคมัภีร์                
อลักรุอ่าน  

-เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต  าบลก  าแพง             
ทั้ ง 8 ชุมชน 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

-เด็กและเยาวชนสามารถอ่าน
คมัภีร์อลักรุอ่านได้และน า
หลกัค  าสอนของศาสนาไปใช้
ด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา  

6 อุดหนุนมสัยดิกลางก  าแพงตาม
โครงการส่งเสริมกจิกรรมทักษะทาง
วิชาการของศูนยอ์บรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมประจ  ามสัยดิกลางก  าแพง 

-เพื่อส่งเสริมกจิกรรมทาง
ศาสนาของเด็กนักเรียนศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมประจ  ามสัยดิกลาง
ก  าแพงและเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการแกเ่ด็กนักเรียน 

 -อุดหนุนมสัยดิกลางก  าแพง
ตามโครงการส่งเสริม
กจิกรรมทักษะทางวิชาการ
ของศูนยอ์บรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจ  า
มสัยดิกลางก  าแพง            

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

-เด็กนักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการท่ีดีขึ้น 
-เด็กนักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นความส าคญัในการ
เรียนศาสนาและจริยธรรม 

กองการศึกษา 

7 โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนา          
วนัอาทิตย ์

-เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนให้ได้รับการศึกษา 
เรียนรู้พุทธศาสนาและใช้เวลา
ว่างให้เกดิประชโยชน์ 

-จดัการเรียนการสอน              
พุทธศาสนาในวนัอาทิตย ์

- 30,000 
(งบ อปท.) 

- -เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ในหลกัค  าสอนของ
ศาสนา 

กองการศึกษา 

8 อุดหนุนกจิกรรมทางศาสนา                            
แกศ่าลเจา้กวงฮกเกง 

-เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การจดังานงานกนิเจ 

-อุดหนุนกจิกรรมทางศาสนา
แกศ่าลเจา้กวงฮกเกง 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

-ประชาชนได้เขา้ร่วม
กจิกรรมและสามารถน าหลกั
ค  าสอนของศาสนาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

กองการศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

9 โครงการตลาดนัดธรรมะ - เพื่อส่งเสริมกจิกรรมทางด้าน
ศาสนาให้แกป่ระชาชน 
 

- จดักจิกรรม นิทรรศการ 
บรรยาย เสวนา ทางด้าน
ศาสนาของทุกศาสนา 

- 
 

30,000 
(งบ อปท.) 

 

- 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชน 
มีความรู้ในหลกัค  าสอน 
ของศาสนาเพ่ิมมากขึ้น 

กองการศึกษา 

10 โครงการพฒันาบุคลากรด้านการสอน
คมัภีร์อลักรุอ่าน 

- เพื่อพฒันาทักษะการสอน
คมัภีร์อลักรุอ่านให้แกบุ่คลากร
ด้านการสอนคมัภีร์อลักรุอ่าน
ของชุมชน ทั้ ง 8 ชุมชน 

- จดัอบรมทักษะการสอน
คมัภีร์อลักรุอ่านให้แก่
บุคลากรด้านการสอน
คมัภีร์อลักรุอ่านของชุมชน 
ทั้ ง 8 ชุมชน 

- 
 

20,000 
(งบ อปท.) 

 

- 
 

- บุคลากรท่ีสอนคมัภีร์ 
อลักรุอ่านเกดิความรู้ทักษะ
ในการสอนเพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 

13 โครงการกอ่สร้างร้ัวกโุบร์  
บ้านออกพฒันา 

- เพ่ือให้มีร้ัวท่ีได้มาตรฐาน
ลอ้มรอบกโุบร์อยา่งเป็น
สัดส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กอ่สร้างร้ัวกโุบร์ 
บ้านออกพฒันา 

- 
 

180,000 
(งบ อปท.) 

 

- - มีร้ัวท่ีได้มาตรฐานลอ้มรอบ
กโุบร์อยา่งเป็นสัดส่วน  

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555) 
เทศบาลต าบลก าแพง 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
3.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัประชุมกลุ่ม ชมรม 
คณะกรรมการ ด้านสาธารณสุข 

- เพื่อประสานงานและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
การด าเนินงานของกลุ่ม 
ชมรม และคณะกรรมการ
ต่างๆ 

- จดัประชุมกลุ่ม ชมรม 
คณะกรรมการด้านสาธารณสุข  

20,000 
(งบ อปท.) 

 

20,000 
(งบ อปท.) 

 

20,000 
(งบ อปท.) 

 

- กจิกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแกส่มาชิก
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
เทศบาลต  าบลก  าแพง 
 

- เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ อสม. เทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

-  ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม.) เทศบาลต  าบลก  าแพง 
จ  านวน 120 คน 
 

- 100,000 
(งบ อปท.) 

- - สมาชิก อสม. มีความรู้ 
ความเขา้ใจด้านสาธารณสุข
เพ่ิมมากขึ้น และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

3 โครงการคลินิกชุมชนเคล่ือนท่ี - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการตรวจสุขภาพและ
รักษาโรคเบ้ืองตน้ท่ีใกลบ้้าน 

- ประชาชนผูรั้บบริการ ทั้ ง 8 
ชุมชนในเขตเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชน ทั้ ง 8 ชุมชน  
ได้เขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
ท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุม มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

4 โครงการจดัประกวดห้องเรียน 
น่าอยูน่่าเรียน 

- เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการดูแล
สุขลกัษณะด้านความสะอาด
ของสถานท่ีเรียน 

- จดักจิกรรมประกวดห้อง 
เรียนน่าอยูน่่าเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู 

- 20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- ท าให้ห้องเรียนเป็น
สถานท่ีท่ีน่าอยูน่่าเรียน 
 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

5 อุดหนุนการพฒันางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลต  าบลก  าแพง 
 
 
 
 
 

- เพื่อสนับสนุนการพฒันางาน
สาธารณสุขในชุมชน 

- อุดหนุนการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

80,000 
(งบอุดหนุน) 

80,000 
(งบอุดหนุน) 

80,000 
(งบอุดหนุน) 

- ประชาชนได้รับการ
บริการในงานสาธารณสุข
มูลฐานท่ีได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

    3.2 แนวทางการพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและกจิกรรมสัมพนัธ์
กลุ่มผูป้ระสานพลงัแผน่ดิน 

- เพื่อให้รู้ถึงพิษของยาเสพติด
และการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

- กลุ่มผูป้ระสานพลกั
แผน่ดินเทศบาลต  าบล
ก  าแพง จ  านวน 300 คน 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนมีความรู้ ความ
เขา้ใจ รู้จกัวิธีป้องกนัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด 
- ชุมชนปลอดยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
แกก่ลุ่มเส่ียง 

- เพื่อให้รู้ถึงพิษภยัของยาเสพ
ติดและรู้จกัวีป้องกนั    การติด
ยาเสพติดและการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

- จดัอบรมให้ความรู้ด้านยา
เสพติดแกเ่ด็กและเยาวชน 

20,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

15,000 
(งบอุดหนุน) 

- เยาวชนมีความรู้เร่ืองการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด 
- ท าให้ปลอดยาเสพติด 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจงัหวดัสตูล                           
(ศตส.จ.สตูล) ตามโครงการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถาภาพผูต้ิดยาเสพติด 

- เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ิดยา
เสพติด 

- อุดหนุนศูนยป์ฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จงัหวดัสตูล (ศตส.จ.สตูล) 
ตามโครงการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด 

40,000 
(งบ อปท.) 

- - - ผูต้ิดยาเสพติดได้รับการ
บ าบัดฟ้ืนฟู 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

4 อุดหนุนอ าเภอละงู                                     
ตามโครงการรรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด
เน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

- เพื่อ่ให้เกดิการรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดเน่ืองในวนั
ต่อตา้นยาเสพติดโลก 

- อุดหนุนอ าเภอละงูตาม
โครงการรณรงคต์่อตา้นยา
เสพติดเน่ืองในวนัต่อตา้นยา
เสพติดโลก 

10,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนทุกภาคส่วนได้
มีส่วนร่วมในโครงการ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

    3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข -เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม      
มีความรู้ด้านสุขภาพ ลดความ
เส่ียงของการเกดิโรค 

- สมาชิกชมรมแอโรบิก   
ชมรมไท้เกก็ และประชาชน
ทั่วไป 

- 30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

-กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพ
อนามยัดี ชีวีมีสุข ปราศจาก
โรคต่างๆ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการสายใยสองวยั    - เพื่อให้สามาชิกชมรม                         
ไท้เกก็ และเด็กนักเรียน                    
ออกก  าลงักาย เพื่อสุขภาพและ                    
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั                         
มีความผกูพนัช่วยลดช่องว่าง
ระหว่างกนั 

- สมาชิกชมรมออกก  าลงั
กายเพื่อสุขภาพเทศบาล 
(ชมรมไท้เกก็)                         
จ  านวน 50 คน 
- เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู จ  านวน 750 คน 

10,000 
(งบ อปท.) 

15,000 
(งบ อปท.) 

15,000 
(งบ อปท.) 

- เป็นการจุดประกายให้
สมาชิกชมรมออกก  าลงักาย
เพื่อสุขภาพ (ไท้เกก็) และ
นักเรียนได้มีโอกาสเขา้ร่วม
กจิกรรมออกก  าลงักายเพื่อ
สุขภาพร่วมกนั และท าให้
มีสัมธภาพท่ีดีต่อกนั 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 โครงการเยีย่มมารดาและทารก                     
หลงัคลอด 

- เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่
มารดาในการปฏิบัติตวัหลงั
คลอดและการดูแลบุตรท่ี
ถูกตอ้ง 
- เพื่อติดตามเยีย่มเฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซ้อนหรือความ
ผดิปกติท่ีอาจเกดิแกม่ารดา  
และทารกหลงัคลอด 

- มารดาและทารก                      
หลงัคลอดในเขตเทศบาล           
ทั้ ง 8 ชุมชน 

20,000 
(งบ อปท.) 

-20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- มารดาสามารถปฏิบัติตวั
และดูแลบุตรได้ถูกตอ้ง 
- มารดาและทารกมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานการ 
จดักจิกรรมชมรมไท้เกก็  

- เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานของกจิกรรมชมรม
ระหว่างกรรมการสมาชิกชมรม
ด้วยกนั  
- เพื่อพฒันาการด าเนินกจิกรรม
ของชมรม การมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ 

- คณะกรรมการผูเ้กีย่วขอ้ง
และสมาชิกชมรมไท้เกก็ 
จ  านวน 40 คน 
 

- 40,000 
(งบ อปท.) 

 

40,000 
(งบ อปท.) 

 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนัก
และตื่นตวัในการออกก  าลงั
กายส่งเสริม ให้สุขภาพดีขึ้น  
- น าประสบการณ์และความรู้
จากการศึกษาดูงานมาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
กจิกรรมของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 

 
5 โครงการค่ายพฒันาบุคลิกภาพผูสู้งอาย ุ - เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ของ
สมาชิกชมรมผูสู้งอายุ  

- สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุและ
เจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้ง จ  านวน 
100 คน 

- 100,000 
(งบ อปท.) 

 

- 
 

- ผูสู้งอายไุด้มีการพฒันา
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์
และเกดิความรักความสามคัคี 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
6 โครงการแว่นสวยตาใส - เพื่อให้ประชาชนผูสู้งอายท่ีุ

ยากไร้และมีปัญหาสายตาได้มี
แว่นตาใช้สวมใส 

- อนุเคราะห์แว่นตาแก่
ผูสู้งอายท่ีุยากไร้และมี
ปัญหาสายตา 

- 30,000 
(งบ อปท.) 

 

- 
 

- ผูสู้งอายท่ีุยากไร้และมี
ปัญหาสายตาได้มีแว่นตาใช้
สวมใส 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 
7 โครงการส่งเสริมกจิกรรมผูสู้งอาย ุ - เพื่อให้ผูสู้งอายมีุสุขภาพท่ีพึง

ประสงค ์สามารถดูแลตนเอง 
- ผูสู้งอายเุขา้ร่วมโครงการ  
จ  านวน 100 คน 
- อสม. / แกนน าชุมชน / 
วิทยากรและคณะท างาน  

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

- ผูสู้งอายไุด้มีการพฒันา  
และเพ่ิมพูนความรู้ในเร่ือง
การสร้างสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

8 โครงการสมทบเงินเขา้กองทุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพระดับท้องถ่ิน 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขได้
อยา่งทั่วถึง 

- ประชาชนในเขตเทศบาล   
ทั้ ง 8 ชุมชน 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
สามารถเขา้ถึงบริการของ
การแพทย ์และสาธารณสุข     
มีสุขภาพแข็งแรงไม่เกดิโรค
ท่ีสามารถป้องกนัได้ 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

9 โครงการอบรมกลุ่มผูป้ระกอบการ       
ในงานสุขาภิบาลอาหาร 

- เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ  
ด้านสุขาภิบาลอาหารแกก่ลุ่ม
ผูป้ระกอบการร้านอาหารและ
แผงลอย 

- จดัอบรมผูป้ระกอบการใน
งานสุขาภิบาลอาหาร       
จ  านวน 150 คน 

10,000 
งบอุดหนุน 

 

20,000 
งบอุดหนุน 

 

20,000 
งบอุดหนุน 

 

- ผูป้ระกอบการอาหารและ
ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจการเลือกบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภยั 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

10 โครงการทัศนศึกษาดูงานการจดั
กจิกรรมชมรมแอโรบิก 

- เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานของกจิกรรมชมรม
ระหว่างกรรมการและสมาชิก
ชมรม 
- ประชาชนมีความตระหนัก
และตื่นตวัในการออกก  าลงักาย 

- กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งและ
สมาชิกชมรมแอโรบิก  
จ  านวน 60 คน 

- 40,000 
(งบ อปท.) 

 

40,000 
(งบ อปท.) 

 

- ผูเ้ขา้ร่วมโครงการตระหนัก
และตื่นตวัในการออกก  าลงั
กาย ส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น 
- น าประสบการณ์และความรู้
จากการศึกษาดูงานมาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน
กจิกรรมของชมรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

11 จดัอาหารเสริม (นม) แกเ่ด็กนักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถว้น สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 

- จดัอาหารเสริม (นม) แก่
เด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาล จ  านวน 86 คน 

168,560 
(งบอุดหนุน) 

 

168,560 
(งบอุดหนุน) 

 

168,560 
(งบอุดหนุน) 

 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

12 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)  
แก ่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถว้น สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 

- อุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
แกเ่ด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู จ  านวน 674 คน 

1,226,680 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,226,680 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,226,680 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

13 จดัอาหารกลางวนัแกเ่ด็กนักเรียน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถว้น สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 

- จดัอาหารกลางวนัแกเ่ด็ก
นักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็ก
เทศบาลต  าบลก  าแพง  
จ  านวน 86 คน 

313,040 
(งบอุดหนุน) 

 
 

313,040 
(งบอุดหนุน) 

 
 

313,040 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

14 อุดหนุนอาหารกลางวนัแกเ่ด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู  
 
 
 
 
 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถว้น สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง 

- อุดหนุนอาหารกลางวนัแก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู จ  านวน 674 คน 

1,752,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,752,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,752,400 
(งบอุดหนุน) 

 
 

- นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีสุขภาพสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กองการศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
เทศบาลต าบลก าแพง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ  
    4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัการแข่งขนัมหกรรม              
กฬีาจาบังเกมส์ 

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
- เพ่ือสร้างความมีน ้าใจเป็น
นักกฬีา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั       
มีความรักความสามคัคี 

- กฬีาฟุตบอล                         
จ  านวน 24 ทีม 
- กฬีาเซปัคตะกร้อ 
ประเภท ข. จ  านวน 12 ทีม 
- กฬีาวอลเล่ยบ์อล
ประชาชน  
ชาย จ  านวน 12 ทีม 
หญิง จ  านวน 12 ทีม 

290,000 
(งบ อปท.) 

290,000 
(งบ อปท.) 

290,000 
(งบ อปท.) 

- สามารถพฒันาให้เยาวชน
และประชาชนเป็นผูท่ี้มี
สุขภาพแข็งแรง มีความรัก 
ความสามคัคี มีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกนัในหมู่คณะ 
- ท าให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และความส าคญัของการ
กฬีา 

กองการศึกษา  

2 โครงการจดัส่งทีมกฬีาประเภทต่างๆ   
ไปร่วมการแข่งขนั ในกรณีท่ีส่วน
ราชการ/เอกชนอ่ืนหรือเทศบาลต  าบล
ก  าแพงเป็นผูด้  าเนินการ 

- เพื่อให้เกดิการประสานงานท่ี
ดีต่อกนัระหว่างหน่วยงานและ
เพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก   
สามคัคีกนัในหมู่คณะ 

- ส่งกฬีาประเภทต่างๆ                         
เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา 

230,000 
(งบ อปท.) 

200,000 
(งบ อปท.) 

200,000 
(งบ อปท.) 

- ท าให้สุขภาพพลานามยั
สมบูรณ์แข็งแรง 
- หน่วยงานท่ีร่วมท าการ
แข่งขนัเกดิการประสานงาน
ท่ีดีในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองการศึกษา  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

3 โครงการประกวดการเตน้แอโรบิค
ก  าแพงซุปเปอร์แดนซ์ 
 

- เพื่อส่งเสริมการออกก  าลงักาย
ของเยาวชนประชาชน 
- สร้างความรักความสามคัคี
ให้แกเ่ยาวชนและประชาชน 
- ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ 

- จดัการแข่งขนัแอโรบิก 
  2 ประเภท 
1. ประเภทเยาวชน  
จ  านวน 15 ทีม 
2. ประเภทประชาชนทั่ว
จ  านวน 20 ทีม 

40,000 
(งบ อปท.) 

 

40,000 
(งบ อปท.) 

 

40,000 
(งบ อปท.) 

 

- เยาวชน / ประชาชน สนใจ
ออกก  าลงักายมากขึ้น รู้จกั
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  
- สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา  

4 โครงการร่วมด าเนินการจดัการแข่งขนั
กฬีานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู  
 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ออกก  าลงักายและ
ส่งเสริมความสามคัคี การมี
น ้าใจเป็นนักกฬีา 

- เทศบาลต  าบลก  าแพงร่วม
ด าเนินการจดัการแข่งขนั
กฬีานักเรียนกบัทางโรงเรียน
อนุบาลละงู 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ 
พลานามยั สมบูรณ์  
แข่งแรง มีความสามคัค ี
และมีน ้าใจเป็นนักกฬีา 

กองการศึกษา  
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กฬีา 
ให้แกชุ่มชน 
 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการออก
ก  าลงักายให้กบัเยาวชน 
ประชาชน 

- สนับสนุนอุปกรณ์กฬีา
ให้แกชุ่มชน ทั้ ง 8 ชุมชน 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

- เยาวชน / ประชาชน มี
สุขภาพสมบูรณ์  
ปราศจากโรค 

กองการศึกษา  

6 โครงการจดัการแข่งขนักฬีานักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพื่อสร้างความรักความ
สามคัคีของนักเรียน 
- เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

- จดัการแข่งขนักฬีานักเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

- เกดิความรักความสามคัคี
ของนักเรียน 
- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา  

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นออกก  าลงักาย
แกศู่นยว์ิทยาศาสตร์การกฬีาเทศบาล 

- เพ่ือเพ่ิมเคร่ืองเล่นออกก  าลงั
กายแกศู่นยว์ิทยาศาสตร์การ
กฬีาเทศบาล 
- เพื่อส่งเสริมการออกก  าลงักาย
แกป่ระชาชน 

- จดัซ้ือเคร่ืองเล่นออกก  าลงั
กายแกศู่นยว์ิทยาศาสตร์การ
กฬีาเทศบาล 

100,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง 

กองการศึกษา  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ  
    4.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนการ  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัค่ายเยาวชนคนรักษล์ะงู - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
ความสามารถ ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์ความรับผดิชอบใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติ
อารมณ์ 
- สร้างความรัก ความสามคัคี  
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน ์

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต  าบลก  าแพง 
จ  านวน 80 คน 

- 150,000 
(งบ อปท.) 

- - เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้และแนวทางการ
ปฏิบัติไปใช้ใน
ชีวิตประจ  าวนั 
- รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  

 
 
 
 



71- 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ  
    4.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัซ้ือเกา้อ้ีนั่ง                             
ในสวนสาธารณะเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพ่ือให้มีเกา้อ้ีนั่งส าหรับ
พกัผอ่นในสวนสาธารณะ
เทศบาล 

- จดัซ้ือเกา้อ้ี - 50,000 
(งบ อปท.) 

- - มีเกา้อ้ีนั่งส าหรับพกัผอ่น
ในสวนสาธารณะเทศบาล 

กองช่าง 

2 โครงการจดัซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือขยาย
พ้ืนท่ีสวนสาธารณะเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- เพ่ือรองรับการขยายพ้ืนท่ีออก
ก  าลงักายและพกัผอ่นส าหรับ
ประชาชนในอนาคตขา้งหน้า 

- ซ้ือท่ีดิน จ  านวนแปลงตาม
ความเหมาะสม 

- 400,000 
(งบ อปท.) 

- - สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีส าหรับ
ให้ประชาชนได้                          
ออกก  าลงักายและพกัผอ่น  

กองช่าง 

3 โครงการปรับภูมิทัศน์แนวคลองละงู  
(บริเวณศูนยส์าธารณสุขชุมชน
เทศบาล) 

- เพื่อพฒันาแนวคลองให้เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของ
ประชาชน 

- โครงการปรับภูมิทัศน์แนว
คลองละงู โดยการพฒันา
ปรับปรุงขุดลอกแนวคลอง 
(บริเวณศูนยส์าธารณสุข
ชุมชนเทศบาล) 

- 100,000 
(งบ อปท.) 

- - มีสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
ในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแขง็ของชุมชน 
5.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

- เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการ
ชุมชนมีความรู้ มีโลกทัศน์ท่ี
กวา้งไกล และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

- จดัฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน และ
เจา้หน้าท่ีของเทศบาล 
จ  านวน 100 คน  
 

- 
 

 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

- 
 

- สามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมาใช้ในการ
ด าเนินงานกจิกรรมของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 โครงการจดัการแข่งขนักฬีาชุมชน
เทศบาลสัมพนัธ์ 

-  เพื่อส่งเสริมการออกก  าลงั
กาย ความสามคัคีให้กบั
ประชาชน 

-  จดัการแข่งขนักฬีา
ประเภทต่างๆ โดยมีเด็ก  
เยาวชน และประชาชน               
ทั้ ง 8 ชุมชน 

300,000 
(งบ อปท.) 

300,000 
(งบ อปท.) 

300,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามยัท่ีดีขึ้น และมี
ความสามคัคี 

ส านักปลดั 
 
 
 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน สมาชิก อสม. 
และสมชิก อปพร.เทศบาล 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ มีโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกล 
และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จดัฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการชุมชน 
สมาชิก อสม.และสมาชิก 
อปพร. เทศบาล                     
จ  านวน 150 คน 

- - 400,000 
(งบ อปท.) 

- สามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมาใช้ในการ
ด าเนินงานกจิกรรมของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแขง็ของชุมชน 
5.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและจัดสวสัดกิารสงเคราะห์ประชาชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ คนพิการ 
และผูป่้วยเอดส์ 
 
 

- เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ  
คนพิการ และผูป่้วยเอดส์ 
ให้สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้
อยา่งมีความสุข 
 

- สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุ คนพิการ และ 
ผูป่้วยเอดส์ 
 

1,236,000 
(งบอุดหนุน) 

 
 

1,236,000 
(งบอุดหนุน) 

 

1,236,000 
(งบอุดหนุน) 

 

- ผูสู้งอาย ุคนพิการ และ
ผูป่้วยเอดส์สามารถ
ด ารงชีวิตอยูไ่ด้อยา่งมี
ความสุข 
 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 โครงการบ้านท้องถ่ินเทิดไท้องคร์าชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนท่ียากจนได้
มีบ้านท่ีได้มาตรฐานเป็นของ
ตนเอง 

- กอ่สร้างบ้านท้องถ่ินเทิดไท้
องคร์าชัน จ  านวน 2 หลงั 

200,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนท่ียากจนได้มี
บ้านท่ีได้มาตรฐานเป็น
ของตนเอง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
เทศบาลต าบลก าแพง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมาตแิละส่ิงแวดล้อม  
    6.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการลานดินสวนครัวร้ัวกนิได้ - เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูก
พืชผกัสวนครัวร้ัวกนิได้ 

- ส่งเสริมการปลูกพืชผกั 
สวนครัวร้ัวกนิได้                          
แกป่ระชาชนทั้ ง 8 ชุมชน 

30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนในชุมชนมี
พืชผกัสวนครัวไวก้นิและ
ท าให้ชุมชนประหยดั
ค่าใช้จ่าย สนองพระราช
ด ารัสเศรษฐกจิพอเพียง               
ของในหลวง 

กองช่าง 

2 โครงการผลิตน ้าหมกัชีวภาพเพ่ือใช้ใน
กจิการเทศบาลและชุมชน 

- เพ่ือส่งเสริมการผลิตน ้าหมกั
ชีวภาพส าหรับใช้ประโยชน์ใน
กจิการของเทศบาลและชุมชน 

- ส่งเสริม สนับสนุน                       
การผลิตน ้าหมกัชีวภาพ  

- 25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

- มีน ้าหมกัชีวภาพไวใ้ช้
ประโยชน์ในกจิการของ
เทศบาลและชุมชน 

กองช่าง 
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6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
6.2 แนวทางการพฒันาจัดระบบการเฝ้าระวงัและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการขุดลอกท่อระบายน ้า - เพ่ือขุดลอกท่อระบายน ้าให้
น ้าไหลได้สะดวกและป้องกนั
น ้าท่วมขงั 

- จดัจา้งขุดลอก ฉีดลา้ง 
ท่อระบายน ้าในเขตเทศบาล
ต  าบลก  าแพง 

80,000 
(งบ อปท.) 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

- ลดปัญหาท่อระบายน ้า 
อุดตนัและน ้าท่วมขงัในเขต
เทศบาล 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการจา้งเหมากวาดขยะ 
ในถนนสายรอง 
 

- เพื่อรักษาความสะอาดและ
แกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน  
ทั้ ง 8 ชุมชน 

-  จา้งเหมากวาดขยะ 
ในถนนสายรอง ในชุมชน 
ทั้ ง 8 ชุมชน 
 

210,000 
(งบ อปท.) 

 
 

210,000 
(งบ อปท.) 

 
 

210,000 
(งบ อปท.) 

 
 

-  ถนนในชุมชนมีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยทุกชุมชน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 โครงการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพ่ือพฒันา
ชุมชนอยา่งยัง่ยนื 

- เพื่อพฒันาระบบการก  าจดั
ขยะอยา่งถูกวิธี 
- เพื่อลดปริมาณถงัขยะในเขต
เทศบาล 
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก  าจดัขยะชุมชน 

- จดักจิกรรมและรณรงคใ์ห้
ประชาชน ทั้ ง 8 ชุมชน ได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
ก  าจดัขยะอยา่งถูกวิธี 

100,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนรู้จกัการก  าจดัขยะ
อยา่งถูกวิธี 
- เทศบาลปลอดถงัขยะ 
- ประหยดังบประมาณด้าน
การก  าจดัขยะ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

4 โครงการจดัซ้ือรถยนตบ์รรทุก 
ขยะมูลฝอย 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็ขยะมูลฝอย 

- จ  านวน 1 คนั - - 2,000,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- สามารถเกบ็ขนขยะได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
6.3  แนวทางการพฒันาจัดระบบบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมการจดัตั้งธนาคารขยะ - เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการ
จดัตั้งธนาคารขยะของชุมชน 

- จดัตั้งธนาคารขยะแกชุ่มชน 
ในเขตเทศบาล                        
ชุมชนเป้าหมาย 2 ชุมชน 

20,000 
(งบ อปท.) 

- 
 

- 
 

- ชุมชนมีธนาคารขยะเป็น
ของตนเอง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการรณรงคต์ิดตั้งบ่อดักไขมนั 
 

- เพื่อรณรงคใ์ห้ผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารมีการติดตั้งบ่อดัก
ไขมนั และเพื่อป้องกนัปัญหา
มลภาวะทางน ้า คู คลอง 

-  รณรงคก์ลุ่มผูป้ระกอบการ
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาล
ต  าบลก  าแพง 
- กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

30,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- 
 
 

-  บ้านเมืองน่าอยูน่่าอาศยั 
ปลอดมลภาวะทางน ้า 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 

เทศบาลต าบลก าแพง 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืง การบริหาร  

    7.1 แนวทางการพัฒนาการมส่ีวนร่วมของประชาชน  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล            
และติดตามประเมินผลแผน 

- เพื่อเป็นการจดัเตรียม
โครงการ/กจิกรรม ให้อยูใ่น
ลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ  าปีและน าไปปฏิบัติได้
ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

- ส ารวจขอ้มูลปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชน (ราย
ครัวเรือน)/ประชุม
ประชาคมเทศบาล ทั้ ง 8 
ชุมชนในเขตเทศบาล/จดัท า
รูปเล่มแผนพฒันาเทศบาล 

40,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

50,000 
(งบ อปท.) 

- เทศบาลจะมีแผนพฒันา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาให้เจริญกา้วหน้าและ
ได้ใช้งบประมาณอยา่งมี
ระบบ 

ส านักปัด 

2 โครงการเทศบาลพบประชาชน - เพื่อออกพบประชาชนใน                       
8 ชุมชน โดยให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหาตามความ
ตอ้งการในการพฒันาเทศบาล 

- ชุมชนทั้ ง 8 ชุมชน ในเขต
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนได้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเสนอปัญหาความ
ตอ้งการในการพฒันา
เทศบาลให้เจริญกา้วหน้า 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
3 โครงการจดัประชุมประจ  าเดือน              

กลุ่ม ชมรม และคณะกรรมการต่างๆ 
ตลอดจนการประชุมพนักงาน และ
ลูกจา้งเทศบาล 

- เพื่อให้เกดิการมีส่วนร่วมใน
การคิดแสดงความคิดเห็นใน
กจิกรรมของกลุ่ม ชมรม 
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
พนักงาน ลูกจา้งประจ  า 

- กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ
ต่างๆ ตลอดจนพนักงาน 
ลูกจา้งเทศบาล จ  านวนคร้ัง
ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- กจิกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุเป้าประสงคท่ี์วางไว ้

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

4 โครงการประกวดบ้านน่าอยู ่                    
ชุมชนน่าอยู ่

- เพื่อให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
สร้างความตระหนักและความ
รับผดิชอบร่วมกนัและมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

- ชุมชนในเขตเทศบาล 
ทั้ ง 8 ชุมชน 

- 30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนเกดิความ
สามคัคีร่วมมือร่วมใจ
ช่วยกนัดูแลชุมชนและ
ชุมชนมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยปราศจาก
มลพิษ 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

5 โครงการจดักจิกรรมวนั อสม. - เพื่อสนับสนุนให้ อสม.                      
ได้เขา้ร่วมกจิกรรมวนั อสม. 
- เพื่อรณรงคก์จิกรรม                     
ด้านสาธารณสุข 

- อสม.เทศบาลต  าบลก  าแพง 
จ  านวน 120 คน 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

10,000 
(งบ อปท.) 

- อสม.ได้มีส่วนร่วมใจ
กจิกรรมและได้มีการ
รณรงคเ์กีย่วกบังานด้าน
สาธารณสุขให้แกป่ระชาชน 

ส านักปลดั 
 
 
 

 
6 โครงการจดังานวนัสตรีสากล - เพื่อสนับสนุนให้สตรีได้เขา้

ร่วมกจิกรรมวนัสตรีสากล 
- สตรีในเขตเทศบาลต  าบล
ก  าแพง ทั้ ง 8 ชุมชน เขา้ร่วม
กจิกรรมวนัสตรีสากล 

5,000 
(งบ อปท.) 

5,000 
(งบ อปท.) 

5,000 
(งบ อปท.) 

- สตรีในเขตเทศบาลได้มี
ส่วนร่วมในกจิกรรม 

ส านักปลดั 

7 โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
เทศบาล 

- เพื่อจดัให้มีการสรรหา
ตวัแทนของชุมชนตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 

- จดัเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชน ทั้ ง 8 ชุมชน โดย
เลือกตั้งให้ได้
คณะกรรมการชุมชนๆ ละ             
9 คน 

8,000 
(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนได้มีตวัแทน
ของชุมชน เพื่อท าหน้าท่ี
ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างชุมชนกบัเทศบาล 

ส านักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.2 แนวทางการพฒันาปรับปรุงบุคลากร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทแกบุ่คลากรเทศบาล 
 

- เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้
ความสามารถของบุคลากร
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

- บุคลากรเทศบาลต  าบล
ก  าแพง จ  านวนตามท่ีระเบียบ 
หนังสือส่ังการก  าหนด 

73,000 
(งบ อปท.) 

- - - บุคลากรของเทศบาลมี
ศกัยภาพในการท างานมาก
ยิง่ขึ้น น าความรู้ท่ีได้มา
พฒันาเทศบาลให้ 
เจริญกา้วหน้ายิง่ๆ ขึ้นไป 

ส านักปลดั 

2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภาและผูบ้ริหาร
เทศบาลต  าบลก  าแพง 
 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์การท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
และผูบ้ริหารเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 
 

- 150,000 
(งบ อปท.) 

- - สมาชิกสภาและผูบ้ริหาร
ของเทศบาลต  าบลก  าแพงมี
ศกัยภาพและทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพคณะผูบ้ริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานและลูกจา้ง
เทศบาล 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์การปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จดัฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพคณะ
ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและลูกจา้ง
เทศบาลจ  านวนคร้ังตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

60,000 
(งบ อปท.) 

 
 

60,000 
(งบ อปท.) 

 

60,000 
(งบ อปท.) 

 

- ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
สัมมนามีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพพนักงานเจา้หน้าท่ีรักษา
ความสะอาดเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้ประสบการณ์
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

- จดัอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
พนักงานเจา้หน้าท่ีรักษา
ความสะอาด 

- 20,000 
(งบ อปท.) 

- - พนักงานเจา้หน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.3  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดกิารแก่พนักงาน  ลูกจ้างเทศบาล 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการส่งเสริมกจิกรรมและ
นันทนาการพนักงาน ลูกจา้งเทศบาล 
และคดัเลือกพนักงานลูกจา้งดีเด่น 
 

- เพื่อสร้างขวญัและก  าลงัใจ
ให้แกพ่นักงาน ลูกจา้ง 
- เพื่อสร้างแรงจูงใจและการ
ท างานเป็นทีม 
- เพื่อสร้างความรัก สามคัคีและ
ความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
พนักงาน ลูกจา้ง และกลุ่ม
ชมรมต่างๆ 

- ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล จ  านวน 15 คน  
- พนักงาน ลูกจา้ง เทศบาล 
จ  านวน 85 คน 

- 40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

- พนักงาน ลูกจา้งเทศบาล               
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการตรวจสุขภาพประจ  าปีแก ่
พนักงานและลูกจา้งประจ  าเทศบาล 
 

- เพื่อให้พนักงาน ลูกจา้ง 
เทศบาลมีสุขภาพดี สามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อเป็นขวญัและก  าลงัใจใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 

- พนักงาน ลูกจา้งประจ  าของ
เทศบาล 
 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

40,000 
(งบ อปท.) 

- พนักงาน ลูกจา้งประจ  าของ
เทศบาล มีสุขภาพอนามยั
สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมอืงและสังคมทีด่ ี

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผูรั้บบริการ 
 

- เพื่อให้ได้รับทราบขอ้มูลใน
การด าเนินงานของเทศบาลว่า
ประชาชนมีความคิดเห็น 
อยา่งไร มีความพึงพอใจ
เกีย่วกบัการด าเนินงานของ
เทศบาลแค่ไหน 

- ส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชนในเขตเทศบาล  
ทั้ ง 8 ชุมชน 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

- ท าให้เทศบาลได้รับทราบ
ขอ้มูลความพึงพอใจของ
ประชาชน จากการท่ีเทศบาล
ด าเนินงานและสามารถแกไ้ข
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักปลดั 

2 โครงการพฒันาระบบงานและ
ฐานขอ้มูลของเทศบาล 
 

- เพื่อพฒันาระบบงานของ
เทศบาลต  าบลก  าแพงให้มี
ประสิทธิภาพ 

- จดัประชุมพฒันาระบบงาน
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ลูกจา้งเทศบาล  
- ส ารวจขอ้มูล จปฐ. 
- ส ารวจขอ้มูลประเมินผล
อ่ืนๆเกีย่วกบัเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

30,000 
(งบ อปท.) 

- ระบบการด าเนินงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 

ส านักปลดั 
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3 
 

โครงการสภากาแฟ 
 

- เพื่อส่งเสริมความรักความ
สามคัคีระหว่างพนักงานลูกจา้ง 
และประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาบ้านเมือง 
 
 
 
 
 

- จดักจิกรรมสภากาแฟแก่
พนักงาน ลูกจา้งเทศบาลและ
ประชาชน จดักจิกรรมเดือน
ละ 2 คร้ัง 

- 30,000 
(งบ อปท.) 

- - เกดิความรักความผกูพนั 
ความสามคัคีซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างพนักงาน ลูกจา้งและ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.5  แนวทางการพฒันาปรับปรุงเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้และสถานทีป่ฏิบตังิาน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดัหาครุภณัฑ ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 โครงการ    - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

ส านักปลดั 

 1.1 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ือง
ส ารองไฟ 

- เพื่อให้มีคอมพิวเตอร์ไวใ้ช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

- 24,000 
(งบ อปท.) 

- - มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

ส านักปลดั 

 1.2 จดัซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียงแบบ
ดิจิตอล 

- เพื่อให้มีเคร่ืองบันทึกเสียงไว้
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 2 เคร่ือง 
(ราคาท้องตลาดฉ 

10,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีเคร่ืองบันทึกเสียงไวใ้ช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

ส านักปลดั 

 1.3 จดัซ้ือรถยนตก์ระบะ (แค็ป) - เพื่อให้มีรถยนตไ์วใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 คนั 
(ราคาท้องตลาด) 

- 500,000 
(งบ อปท.) 

- - มีรถยนตไ์วใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

ส านักปลดั 

 1.4 จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้าเยน็-ร้อน - เพ่ือให้มีเคร่ืองท าน ้าเยน็-ร้อน 
ประจ  าไวใ้นส านักงานเทศบาล 

- จ  านวน 2 เคร่ือง 
(ราคาท้องตลาด) 

- 12,000 
(งบ อปท.) 

- - มีเคร่ืองท าน ้าเยน็-ร้อน 
ประจ  าไวใ้นส านักงาน
เทศบาล 

ส านักปลดั 



-84- 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

 1.5 จดัซ้ือพดัลมติดผนัง ส าหรับ
ห้องพกัพนักงานดับเพลิง 

- เพื่อให้มีพดัลมส าหรับติด
ผนังห้องพกัพนักงานดับเพลิง 

- จ  านวน 3 ตวัๆ ละ                    
1,600 บาท (ราคาท้องตลาด) 

- 4,800 
(งบ อปท.) 

- - มีพดัลมส าหรับติดผนัง
ห้องพกัพนักงานดับเพลิง 

ส านักปลดั 

 1.6 จดัซ้ือพดัลมโคจรติดเพดาน                 
ห้องวิทยงุานป้องกนัและบรรเทา                    
สาธารณภยั 

- เพื่อให้มีพดัลมส าหรับติด
เพดานห้องวิทยงุานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

- จ  านวน 1 ตวั 
(ราคาท้องตลาด) 

- 1,600 
(งบ อปท.) 

- - มีพดัลมส าหรับติดผนัง
ห้องพกัพนักงานดับเพลิง 

ส านักปลดั 

 1.7 จดัซ้ือโปรแกรมบริหารงานบุคคล - เพื่อพฒันางานบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 - จ  านวน 1 โปรแกรม 
(ราคาท้องตลาด) 

- 45,000 
(งบ อปท.) 

- - งานบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 

 1.8 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ - เพื่อให้มีปร้ินเตอร์ไวใ้ช้ใน
การปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 เคร่ือง 
 

5,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีปร้ินเตอร์ไวใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

กองคลงั 

 1.9 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ชนิดขอ้แข็ง - เพื่อให้มีเคร่ืองตดัหญา้ไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 2 เคร่ืองๆ ละ         
9,500 บาท 

19,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีเคร่ืองตดัหญา้ไวใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิง่ขึ้น 

กองช่าง 

 1.10 จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้า (มอเตอร์) - เพ่ือให้มีเคร่ืองป๊ัมน ้า 
(มอเตอร์)ไวใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 เคร่ือง 
- ไม่น้อยกว่าขนาด 5 HP 

28,500  
(งบ อปท.) 

- - - มีเคร่ืองป๊ัมน ้า (มอเตอร์)     
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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 1.11 จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้ามอเตอร์ - เพ่ือให้มีเคร่ืองป๊ัมน ้ามอเตอร์
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 เคร่ือง 11,000 
(งบ อปท.) 

- - -  การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

กองช่าง 

 1.12 จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี 
ระดับ 3-6 

- เพ่ือให้มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ี
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

5,300 
(งบ อปท.) 

- - - มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ีไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน  

กองช่าง 

 1.13 จดัซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี 
ระดับ 3-6 

- เพ่ือให้มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ี
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

5,300 
(งบ อปท.) 

- - - มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ีไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน  

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.14 จดัซ้ือตูล้  าโพงขยายเสียง 
แบบพกพา 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

3,500 
(งบ อปท.) 

- - -  การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.15 จดัซ้ือเตียงนอน - เพื่อให้มีเตียงนอนส าหรับ
พยาบาลเด็กเวลาป่วยไขป้ระจ  า
ไวใ้นศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

- จ  านวน 2 เตียง ๆ ละ  
7,000 บาท 
(ราคาท้องตลาด) 

14,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีเตียงประจ  าไวท่ี้ศูนย์
พฒันาเด็กเทศบาล 

กองการศึกษา  

 1.16 จดัซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี 
ระดับ 1-2 

- เพ่ือให้มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ี
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

3,800 
(งบ อปท.) 

- - - มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ีไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน  

กองการศึกษา  

 1.17 จดัซ้ือตูย้าสามญั - เพื่อให้มีตูย้าสามญัประจ  า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

จ  านวน 2 ตู้ๆ  ละ 600 บาท 
(ราคาท้องตลาด) 

1,200 
(งบ อปท.) 

- - - มีตูย้าสามญัประจ  าศูนย์
พฒันาเด็กเทศบาล 

กองการศึกษา  

 1.18 จดัซ้ือพดัลมติดผนังห้องเรียน
พร้อมติดตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

- เพื่อให้มีพดัลมส าหรับติด
ประจ  าศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

- จ  านวน 1 ตวั 
(ราคาท้องตลาด) 

1,800 
(งบ อปท.) 

- - - มีพดัลมส าหรับติดประจ  า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

กองการศึกษา  
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 1.19 จดัซ้ือพดัลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

- เพื่อให้มีพดัลมติดเพดานโรง
อาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเทศบาล 

- จ  านวน 4 ตวั ๆ ละ  
1,250 บาท(ราคาท้องตลาด) 

5,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีพดัลมส าหรับติดเพดาน
โรงอาหารศูนยพ์ฒันาเด็ก 

กองการศึกษา  

 1.20 จดัหาตูเ้กบ็เอกสาร - เพื่อให้มีตูส้ าหรับเกบ็เอกสาร
อยา่งเป็นระบบระเบียบ 

- จดัหาตูเ้กบ็เอกสารส าหรับ
ติดฝาผนัง (ราคาท้องตลาด) 

35,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีตูส้ าหรับเกบ็เอกสารอยา่ง
เป็นระบบระเบียบ 

ส านักปลดั 

 1.21 จดัซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมเกา้อ้ี 
ระดับ 1-2 

- เพ่ือให้มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ี
ไวใ้ช้ในการปฏิบัติงาน 

- จ  านวน 1 ชุด 
(ราคาท้องตลาด) 

3,800 
(งบ อปท.) 

- - - มีโต๊ะท างานและเกา้อ้ีไวใ้ช้
ในการปฏิบัติงาน  

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.22 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ 
ชนิดขอ้แข็ง มีสายสะพาย 

- เพื่อใช้ตดัหญา้ในชุมชน - จ  านวน 2 เคร่ือง 19,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีเคร่ืองตดัหญา้ใวใ้ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

 1.23 จดัซ้ือตูเ้หล็กเกบ็เอกสาร 
ชนิด 2 บาน 

- เพื่อให้มีตูส้ าหรับเกบ็เอกสาร
และเกบ็ของ 

- จ  านวน 1 ตู ้
(ราคาท้องตลาด) 

4,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีตูส้ าหรับเกบ็เอกสารและ
เกบ็ของ 

กองการศึกษา 

 1.24 จดัซ้ือชั้นวางเอกสาร - เพ่ือให้มีชั้นวางเอกสาร - จ  านวน 2 ตวัๆ ละ  
3,000 บาท (ราคาท้องตลาด) 

6,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีชั้นส าหรับวางเอกสาร
อยา่งเป็นระบบระเบียบ 

กองการศึกษา 

2 โครงการปรับปรุงภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีการ
ให้บริการแกป่ระชาชนอยา่ง
เป็นระบบและได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาลต  าบล
ก  าแพงตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก  าหนด 

1,300,000 
(งบ อปท.) 

- - - ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นรองรับ
การให้บริการประชาชนอยา่ง
เป็นระบบ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมรถบรรทุกขยะ - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขน
ถ่ายขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะของ
เทศบาล หมายเลขทะเบียน 
80-2055 สตูล 

260,000 
(งบ อปท.) 

- - - การขนถ่ายขยะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.6  แนวทางการพฒันาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการ อปพร.เฝ้าระวงัภยั                   
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อเฝ้าระวงัภยัให้กบั
ประชาชนในเขตเทศบาล 
 

- อปพร.เทศบาลออกลาด
ตระเวรในเขตเทศบาลทั้ ง 8 
ชุมชนในยามวิกาล 

25,000 
(งบ อปท.)  

25,000 
(งบ อปท.) 

25,000 
(งบ อปท.) 

- ในเขตเทศบาลทั้ ง 8 ชุมชน 
มีความสงบเรียบร้อย
ปราศจากเหตุร้าย 

ส านักปลดั 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.เทศบาล 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแกส่มาชิก อปพร.
เทศบาล 

- สมาชิก อปพร.เทศบาล   
จ  านวน 120 คน                  
พร้อมเจา้หน้าท่ีเทศบาล 

-  50,000 
(งบ อปท.) 

- - สมาชิก อปพร.เทศบาล      
มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดัซ้ือรถยนตก์ูภ้ยัฉุกเฉิน - เพื่อให้บริการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่างๆ 

- จ  านวน 1 คนั - - 1,200,000 
(งบ อปท.) 

- สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนผูป้ระสบภยัได้
ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

4 จดัซ้ือวิทยส่ืุอสาร - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จ  านวนตามความจ าเป็น -  40,000 
(งบ อปท.) 

- - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 

5 จดัซ้ือเรือท้องแบน - เพื่อให้มีเรือท้องแบบไวใ้ช้ใน
การปฏิบัติงานในยามท่ีเกดิ
อุทกภยั 

- จ  านวน 1 ล า -  80,000 
(งบ อปท.) 

- - สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 

ส านักปลดั 

6 โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง
เทศบาล 

- เพื่อให้มีอาคารดับเพลิงท่ีได้
มาตรฐาน 

- ติดตั้งเพดานห้องพกั
พนักงานดับเพลิง/ท าประตู
หน้าต่าง และปรตูฉุกเฉิน 
- ปรับปรุงอาคารจอดรถ 

-  350,000 
(งบ อปท.) 

- - มีอาคารดับเพลิงท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.7 แนวทางการพฒันาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบักจิการท้องถิ่น 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการพฒันาการให้บริการและ
ประชาสัมพนัธ์ผลงานของเทศบาล 

- เพื่อพฒันาการให้บริการด้าน
ประชาสัมพนัธ์ 
- เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- ประชาชน ทั้ ง 8 ชุมชน 
และประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบขอ้มูลข่าวสาร 

150,000 
(งบ อปท.)  

150,000 
(งบ อปท.) 

150,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนได้รับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารได้ทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักปลดั 

2 อุดหนุนอ าเภอละงู ในโครงการ
ปรับปรุงศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งของ อบต.ระดับอ าเภอ 

- เพื่อปรับปรุงศูนยร์วมขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งหรือ
การจา้งของ อบต.ระดับอ าเภอ 

- อุดหนุนอ าเภอละงู                  
ในโครงการปรับปรุงศูนย์
รวมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ
หรือการจา้งของ อบต.ระดับ
อ าเภอ 
 
 
 
 
 

12,000 
(งบ อปท.) 

- - - มีศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งของ อบต.
ระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.8 แนวทางการพฒันาปรับปรุงรายได้ แผนทีภ่าษ ีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1  โครงการคืนก  าไรแกผู่เ้สียภาษี  
 

- เพื่อสร้างแรงจูงใจและผูเ้สีย
ภาษีให้มายืน่แบบ ฯ และเสีย
ภาษีภายในก  าหนด 
 

- ผูอ้ยูใ่นข่ายเสียภาษีทั้ ง 3 
ประเภท ได้แก ่ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษี
บ ารุงท้องท่ี 

20,000 
(งบ อปท.)  

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- ผูเ้สียภาษีมายืน่แบบ ฯ กอง
คลงัและเสียภาษีภายใน
ก  าหนดเพ่ิมมากขึ้น 
- เทศบาลมีรายได้จากการ
จดัเกบ็ภาษีมากขึ้น 

กองคลงั 
 
 
 
 

2 โครงการประชาสัมพนัธ์การเสียภาษี  
 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
ในการเสียภาษีให้กบัประชาชน 

- ผูเ้สียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ภาษีป้ายและภาษีบ ารุง
ท้องท่ี  

20,000 
(งบ อปท.)  

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการเสียภาษี
มากขึ้นและตรงต่อเวลา 

กองคลงั 
 

3 โครงการออกหน่วยบริการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเคล่ือนท่ี 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จดัเกบ็ภาษีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

-  ออกหน่วยบริการภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเคล่ือนท่ี 

20,000 
(งบ อปท.)  

20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- การจดัเกบ็ภาษีบรรลุ
เป้าประสงคท่ี์วางไว ้

กองคลงั 
 

4 โครงการส่ือภาษาเร่ืองภาษี  
 

- เพื่อให้ความรู้เร่ืองภาษีแก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 

- ผูเ้สียภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุง
ท้องท่ี 

-  20,000 
(งบ อปท.) 

20,000 
(งบ อปท.) 

- ประชาชนได้รับความรู้เร่ือง
ภาษีเพ่ิมขึ้น 
 

กองคลงั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.9 แนวทางการพฒันาปรับปรุงงานทะเบยีนและเอกสาร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดัหาวสัดุ ครุภณัฑ์ 
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติงาน 
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับงานทะเบียน
ราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการงานทะเบียนราษฎร  
ณ ส านักงานเทศบาล 

-  จดัหาวสัดุ ครุภณัฑ ์
พร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ทะเบียนราษฎร 
 

1,200,000 
(งบ อปท.)  

- - - ประชาชนเกดิความสะดวก
และพึงพอใจท่ีได้รับบริการ
งานทะเบียนราษฎรใกลบ้้าน 

ส านักปลดั 
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7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมอืง การบริหาร 
7.10 แนวทางการพฒันารักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการจดัจา้งยามท้องถ่ิน - เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสวนสาธารณะ
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

- จดัจา้งเหมา อปพร.
เทศบาล ดูแลรักษาความ
สงบเรียบร้อยใน
สวนสาธารณะ คืนละ 3 คน 

169,725 
(งบ อปท.) 

 
 

169,725 
(งบ อปท.) 

 
 

169,725 
(งบ อปท.) 

 
 

- สวนสาธารณะมีความสงบ
เรียบร้อย ปราศจากกลุ่ม
วยัรุ่นมัว่สุ่ม 

ส านักปลดั 

2 อุดหนุนอ าเภอละงู ตามโครงการ
กจิกรรมงานรัฐพิธี-ราชพิธี 

- เพื่อจดักจิกรรมงานรัฐพิธี-
ราชพิธีอ าเภอละงู 

- อุดหนุนอ าเภอละงูตาม
โครงการกจิกรรมงานวนัรัฐ
พิธี 
- ราชพิธีอ าเภอละงู 

 20,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- 
 

- 
 
 

- การด าเนินงานของท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอละงูส าเร็จ
ลุล่วงได้ตามเป้าประสงค ์                
ท่ีวางไว ้

ส านักปลดั 

3 โครงการติดตั้งระบบกลอ้งทีวีวงจรปิด
ในเขตเทศบาล 

- เพื่อให้มีกลอ้งทีวีวงจรปิด 
ส าหรับเกบ็ภาพเหตุการณ์ต่างๆ 
ในเขตเทศบาล 

- ติดตั้งระบบกลอ้งทีวีวงจร
ปิดในบริเวณเขตเทศบาล
ต  าบลก  าแพง 

- 300,000 
(งบ อปท.) 

 

- - ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นมากขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 -2555) 
เทศบาลต าบลก าแพง 

8. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
8.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้ให้แก่ประชาชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการพฒันาอาชีพประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ให้แกค่รอบครัว 
 

- พฒันาอาชีพประชาชนใน
เขตเทศบาลต  าบลก  าแพง 

 

- 
 
 

25,000 
(งบ อปท.) 

 
 

25,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
มีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างความ
เขม้แข็งให้แกค่รอบครัวและ
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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8. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
8.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 
 

โครงการจดังานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

- เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน 

- จดังานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว จ  านวน 1 คร้ัง / ปี 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

100,000 
(งบ อปท.) 

 

- นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 
และท าให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

ส านักปลดั 
 

 
2 โครงการค่ายเยาวชนมคัคุเทศก ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อพฒันาการเรียนรู้ในด้าน
การท่องเท่ียวและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
เยาวชนในเขตเทศบาล 
 
 
 
 

จ  านวน 1 รุ่น 
(60 คน) 

- 
 
 

150,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- 
 
 

- สามารถน าความรู้ท่ีได้จาก
การเขา้ค่ายอบรมไปใช้ใน 
ชีวิตประจ  าวนั ด้านการ
ท่องเท่ียวและการอนุรักษท์ัพ
ยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มได้ 

กองการศึกษา  
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8. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
8.3 แนวทางการพฒันาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซ้ืออย่างยัง่ยนื  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการตลาดสดน่าซ้ือ 
 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ผูบ้ริโภค ตระหนักและตื่นตวั
การเลือกบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยั 

- จดัประชุมผูป้ระกอบการ 
คณะกรรมการพฒันา  
ตลาดสด 
- ออกตรวจหาสารพิษตกคา้ง
ในอาหารสด 
- พฒันาท าความสะอาด
ตลาดสดร่วมกบั
คณะกรรมการพฒันาตลาด
สดและผูป้ระกอบการ 

35,000 
(งบ อปท.) 

 
 

35,000 
(งบ อปท.) 

 

35,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- ประชาชนเกดิความพึง
พอใจจากการบริโภคอาหาร 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงอาคารตลาด
สดเทศบาล (หลงัเกา่) 
 

- เพื่อกอ่สร้างปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล (หลงัเกง่)  
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 

- กอ่สร้าง ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาล (หลงัเกา่)  
 

 

- 
 

- 
 

3,000,000 
(งบ อปท.) 

 
 

- ประชาชนได้ใช้บริการ
ตลาดสดท่ีดีมีมาตรฐานและ
เกดิความพึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
บัญชีโครงการพฒันาที่เกินศักยภาพ 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2553-2555) 
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บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพ  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เทศบาลต าบลก าแพง 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกฬีา นันทนาการ และการพกัผ่อนหย่อนใจ 
4.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการกฬีา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล - เพื่อปรับปรุงสนามกฬีา
ฟุตบอลให้ได้มาตรฐาน 

- ปรับปรุงสนามกฬีาฟุตบอล
หน้าส านักงานเทศบาลต  าบล
ก  าแพง 

6,500,000 
งบอุดหนุน 

- - - เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สนามกฬีาฟุตบอลไวส้ าหรับ
ออกก  าลงักายและท าการ
แข่งขนั 
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างสระว่ายน ้า  - เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มีสระว่ายน ้า
ส าหรับออกก  าลงักาย  

- กอ่สร้างสระว่ายน ้าใน
บริเวณสวนสาธารณะ
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

12,900,000 
งบอุดหนุน 

- - - เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สระว่ายน ้าไวส้ าหรับออก
ก  าลงักาย 
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

กองช่าง 

3 โครงการกอ่สร้างอาคารยมิเนเซ่ียม  - เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนได้มีอาคารยมิเน
เซ่ียมส าหรับออกก  าลงักาย  

- กอ่สร้างอาคารยมิเนเซ่ียม 
จ  านวน 1 หลงั 

- - 17,000,000 
งบอุดหนุน 

- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
อาคารยมิเนเซ่ียมไวส้ าหรับ
ออกก  าลงักาย  
- เด็ก/เยาวชน/ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

กองช่าง 

รวม 19,400,000 - 17,000,000  
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บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพ  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เทศบาลต าบลก าแพง 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 
   6.2 แนวทางการพฒันาจัดระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างเขื่อนก ั้นตล่ิงพงัแนว
เขตสวนสาธารณะเทศบาลต  าบลก  าแพง 

- เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะตล่ิงพงั
บริเวณแนวเขตสวนสาธารณะ
เทศบาลต  าบลก  าแพง 

- กอ่สร้างเขื่อนก ั้นตล่ิงพงั
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาลท่ีติด
กบัตล่ิงคลองละงู 

6,977,000 
งบอุดหนุน 

- - - สามารถป้องกนัดินพงัทลาย
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาลท่ีติด
กบัตล่ิง 

กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณห้วนแหมน 

- เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะตล่ิงพงั
ห้วยแหมน 

- กอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณห้วยแหมน
ชุมชนขนมจีนและชุมชน
เทศบาล 6 

23,387,000 
งบอุดหนุน 

- - - สามารถป้องกนัดินพงัทลาย
บริเวณห้วยแหมนได ้

กองช่าง 

3 โครงการกอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณแนวคลองปากปิง 

- เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะตล่ิงพงั
คลองปากปิง 

- กอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณแนวคลอง              
ปากปิง ชุมชนเทศบาล 1 

- 18,000,000 
งบอุดหนุน 

- - สามารถป้องกนัดินพงัทลาย
บริเวณแนวคลองปากปิงได ้

กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณฌาปนกจิสถานจีน-กโุบร์
บ้านออกพฒันา 

- เพ่ือป้องกนัน ้ากดัเซาะตล่ิงพงั
แนวคลองบริเวณฌาปนกจิ
สถาน จีน-กโุบร์บ้านออก
พฒันา 

- กอ่สร้างผนังก ั้นน ้าป้องกนั
ตล่ิงพงับริเวณฌาปนกจิ
สถานจีน-กโุบร์บ้านออก
พฒันา 

12,000,000 
งบอุดหนุน 

- - - สามารถป้องกนัน ้ากดัเซาะ
ตล่ิงพงัแนวคลองบริเวณ
ฌาปนกจิสถานจีน-กโุบร์
บ้านออกพฒันา 

กองช่าง 

รวม 42,364,000 18,000,000 -  
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บญัชีโครงการที่เกินศักยภาพ  

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) เทศบาลต าบลก าแพง 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 
   6.3 แนวทางการพฒันาจัดระบบการบ าบดัฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและทีม่า  
ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
หน่วยงาน 2553 

(บาท) 
2554 
(บาท) 

2555 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูแบบครบวงจร             
(อยูร่ะหว่างการพิจารณาของกรม
ส่งเสริมฯ) 

- เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

- จ  านวน 1 ศูนย ์ 215,590,000 
งบอุดหนุน 

- - - สามารถป้องกนัดินพงัทลาย
บริเวณแนวเขต
สวนสาธารณะเทศบาลท่ีติด
กบัตล่ิง 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม 

2 โครงการกอ่สร้างบ่อบ าบัดน ้าเสีย       
คลองน ้าตายชุมชนขนมจีน 

- เพ่ือให้มีบ่อบ าบัดน ้าเสียท่ีได้
มาตรฐานและเป็นการแกไ้ข
ปัญหาน ้าเสียในชุมชน 

- จ  านวน 1 บ่อบ าบัด               
บริเวณคลองน ้าตาย            
ชุมชนขนมจีน 

4,500,000 
งบอุดหนุน 

- - - สามารถป้องกนัดินพงัทลาย
บริเวณห้วยแหมนได ้

กองช่าง 

รวม 220,090,000 - -  

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

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 7 
การน าแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

และการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที ่7 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏบิัติและการติดตาม ประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการด าเนินงานพฒันาของเทศบาล                             
ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 
ก  าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเทศบาลต าบลก  าแพง                                            
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพฒันาเทศบาล ประกอบดว้ย 
  1.    นายชยัพร    เอง้ฉ้วน                 ประธานกรรมการ  
  2.    นายสากาเรีย   แดงนุย้    กรรมการ  
  3.    นายเลก็     ชูสกุล                                    กรรมการ  
  4.    นายรมหลี    หลีหมาด                            กรรมการ  
  5.    นายสมาน    แดงนุย้                               กรรมการ  
  6.    ว่าท่ี ร.ต.วรกฤต   กาญจนเกยรู                       กรรมการ  
  7.    ทอ้งถ่ินอ าเภอละงู                                             กรรมการ  
  8.    ปลดัอ าเภอละงู (งานแผนพฒันา)         กรรมการ  
  9.    ผูอ้  านวยการกองช่าง                                            กรรมการ  
  10.  ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม                 กรรมการ  
  11.  นายธีรวฒัน์  เด่นบุรณะ                          กรรมการและเลขานุการ  

  โดยมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี  
  1.   ก  าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
  2.   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
  3.   รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
เสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันา                         
ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั 
  4.   แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  

 การก าหนดวิธีการตดิตามและประเมนิผล    
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการก  าหนดรูปแบบท่ีจะใชใ้นการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกจิกรรมตามโครงการอยูภ่ายใตร้ะยะเวลาและงบประมาณท่ีก  าหนดไว้
หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไวห้รือไม่ 
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 ทั้งน้ี การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกจิกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีการประเมินผล

เป็นการตรวจสอบผลท่ีเกดิข้ึนจริงเม่ือด าเนินโครงการแลว้เสร็จ เปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว  ้

 การก าหนดห้วงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก  าหนดห้วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งน้ีควรก  าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ยโครงการ                    
ละ 1 คร้ัง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง แลว้รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้าก
การติดตามและประเมินผลต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพ่ือให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าเสนอ  ต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั                      
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
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