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ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลกาแพง เป็นแนวทางหนึ่งที่ทาให้เทศบาลสามารถ
ปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการวางแผน
เอาไว้ล่วงหน้าเป็นการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่าง
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลกาแพง เป็นการนาแผนงาน/โครงการของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ระยะ 5 ปี ของเทศบาล ซึ่งได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาไว้แล้ว มากาหนดเป็นแผนพัฒนาสามปี เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพั ฒ นาสามปี ข องเทศบาลต าบลก าแพง เป็ น แผนพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจากแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาระยะ 5 ปี กล่าวคือ เป็นการนายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการและเป้าหมาย
ของการพั ฒ นาที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา มาพิ จ ารณาด าเนิ น การส าหรั บ ในปี ที่ 1-3
แต่มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น และสามารถนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้งบประมาณของปีนั้นๆ นอกจากนี้แผนงาน
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จะมีสภาพความพร้อม 3 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2. มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบรายการ
3. มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลกาแพงมีลักษณะกว้างๆ ดังนี้
1.เป็ น เอกสารที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2551-2555)
2. เป็ น เอกสารที่ มี แ นวทางการพั ฒ นาเป็ นรายปี รวม 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) และมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน
3. เป็นเอกสารที่ ระบุแ ผนงาน โครงการที่จะด าเนินการในแต่ละปี รวม 3 ปี โดยสามารถ
วางแผนได้อย่างต่อเนื่องและทบทวนได้ทุกปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินงานและประโยชน์ของการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี
2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นาโครงการไปปฏิบัติ
มากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่
4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถนามา
ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมี จุดเน้นไปทิศทาง
ใด

-25. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนวทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกัน
6. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
7. เพื่อ ให้ท ราบถึ ง แนวทางและกลไกในการติด ตามและประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามแผนพั ฒนา
สามปีอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนในปีต่อๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
3. ขัน้ ตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล แผนพัฒนา
อาเภอ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้กาหนดขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
(1) ขั้นตอนการเตรียมการจัดทาแผน
(2) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
(4) ขั้นตอนการกาหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นหลักการพัฒนา โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาตร์การพัฒนา รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
(5) ขั้นตอนการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
(6) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัด ท าแผนพั ฒนาสามปีข องเทศบาลตาบลกาแพง ถือเป็นเครื่องมืออย่ างหนึ่ง ที่จะช่วยให้
เทศบาลสามารถดาเนินการพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริหาร
การ
จัดการ เพราะมีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรไว้แล้วทุกด้าน โดยเฉพาะในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ได้เน้น
ในเรื่องการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนา ความต่อเนื่อง และการจัดทารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ รวมถึงการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านตลอด
ระยะเวลาสามปี เพื่อให้สนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้อย่าง
แท้จริง

ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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ส่วนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญของท้องถิน่
ข้อมูลทัว่ ไป
ประวัตคิ วามเป็นมา
เทศบาลต าบลก าแพง เป็ น เทศบาลต าบลที่ ไ ด้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงฐานะมาจากสุ ข าภิ บ าลก าแพง
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาด
กลาง ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ เ ขตหมู่ ที่ 3 หมู่ ที่ 4 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จั ง หวั ด สตู ล ก่ อ นที่ จ ะกล่ า วถึ ง
ความเป็นมาของเทศบาลตาบลกาแพง จะต้องขอกล่าวถึงเมืองละงู ในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร
ความเป็นมาของเมืองละงูนั้น ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือพงศาวดารบอกไว้ชัดเจนว่าชุมชนละ
งูหรือเมืองละงูตั้งขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานสาคัญ 2 อย่างที่เป็นร่องรอยให้เชื่อได้ว่าละงูมีความเจริญมาก่อนมู
เก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้
1. ชื่อเมืองละงูปรากฏในตานานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ. 1950 สมัยเจ้าผู้ครองเมืองนคร
พระพนมวั ง นางสะเยงทอง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า เมื อ งให้ เ จสาวั ง กิ น เมื อ งละงู ให้ ชื่ อ รา ชาจุ ร าเจนาคาลายั ง เมี ย
เป็นผู้ปกครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูนั้น ก่อนเมืองสตูล หรือสโตยจะเกิด
ถึง 350 ปี (รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช 2505:56-57)
2. ชุ ม ชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ ข องชาวตะวั น ตก โดยตามหลั ก ฐาน แผนที่ ว าด
ชื่อ Map of Kingdom of siam and cochin china จัดทาขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2371 และ
ได้ปรากฏชื่อเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู (ละงู) Meerahit เมราหิต (บาราเกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool
เซตตูล (สตูล) แสดงว่าละงู มีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า
คาว่า “ละงู” เข้าใจว่าชื่อเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู คาว่า กรา เป็นภาษาโบราณซึ่ง
แปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา ปากน้า ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก ปากพยูน เป็นต้น
ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมือง
สตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุ บัน (ถนนสายฉลุง -ละงู ไม่มี) ทุกอย่างต้องเดิ นทางด้ วยเท้ าหรือเรือ ท่าเรือ
ปากบาราเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคยเป็นที่ทาการค้าขายระหว่างท่าเรือมาบัง ท่าเรือสุ

ไหงอุเป (อาเภอทุ่งหว้าในปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
อีกด้วย
ต่ อ มาเมื่ อ บ้ า นเมื อ งมี ค วามเจริ ญ สุ ข าภิ บ าลก าแพงจึ ง เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของการขนส่ ง การค้ า ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลตาบลกาแพง

-5ตามหลั กฐานราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับ พิ เศษหน้า 144 วันที่ 17 กั นยายน
2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเป็นการ
สมควรให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้นเป็นสุขาภิบาล ทาให้ท้องถิ่นแห่งนี้
มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลตาบล
กาแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
1. สภาพทั่วไป
เทศบาลตาบลกาแพง เป็นเทศบาลตาบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลกาแพง ตาม
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ปัจจุบันเป็นเทศบาลตาบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติ บโตรองจากเทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็นศูนย์กลางการค้า
ขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่น ๆ ของประชาชนจากอาเภอต่าง
ๆ โดยรอบ คือ อาเภอละงู อาเภอท่าแพ อาเภอทุ่งหว้า และกิ่งอาเภอมะนัง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ
หมู่ เ กาะเภตรา หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางบกกั บ น้ าตกวั ง สายทอง ถ้ าภู ผ าเพชร ฯลฯ ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี จ ะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจานวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่าง ๆ อีกจานวนมาก
1.1 ลักษณะทีต่ งั้
เทศบาลตาบลกาแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
มีพื้นที่ รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล
ทิศใต้ จดคลองละงู
ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 7 ตาบลกาแพง และคลองละงู
ทิศตะวันตก จดคลองปากปิง และคลองละงู
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล ประมาณ 52 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 100 กิโลเมตร

- เทศบาลตาบลกาแพงห่างจากอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงประมาณ 170 กิโลเมตร
- เทศบาลตาบลกาแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 1,140 กิโลเมตร

-61.2 ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศโดยทั่ ว ไปของเทศบาลต าบลก าแพง เป็ น ที่ ร าบมี ค ลองละงู
คลอง ปากปิง และลาห้วยต่าง ๆ เป็นอาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทาให้มีน้าใช้เพื่อการเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ตลอดปี ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์ และการบริการต่างๆ
1.3 ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพภู มิ อ ากาศ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ของภาคใต้ ฝั่ ง อั น ดามั น
โดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกในห้วงระยะเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยู่ในห้วงระยะ
เดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80%
มีปริมาณน้าฝนตก เฉลี่ยทั้งปี 2,379.90 มิลลิเมตร
1.4 สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พการค้าขาย รองลงมาคือ
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ ท านา ท าสวน และรับ จ้างทั่ วไป โดยมี รายได้ เฉลี่ย ปีละประมาณ
45,000 บาท/คน
1.5 สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่น ๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก
บริเวณริมถนนสายหลัก และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามและศาสนา
พุทธซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข
2. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (การบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน)
2.1 การคมนาคม/ขนส่ง
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง สามารถเดิ นทางติดต่อกับอาเภอต่างๆ ภายใน
จั ง หวั ด หรื อ ต่ า งจั ง หวั ด โดยการคมนาคมทางบกเป็ น หลั ก ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ทุ ก ฤดู ก าล และทั่ ว ถึ ง
ในขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอย ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเกือบทุกสาย
แล้ ว ท าให้ ป ระชาชนสามารถสั ญ จร ไป - มา ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว ปลอดภั ย ได้ ทุ ก ฤดู ก าล
ส่วนการคมนาคมด้านอื่น ไม่มี

2.2 การไฟฟ้า
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้ รั บ บริ ก ารจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
อาเภอ ละงู ครบทุกครัวเรือน
2.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้ รั บ บริ การน้ าสะอาดจากการประปา
ส่วนภูมิภาคแล้ว ประมาณ 60 % ที่เหลือยังใช้น้าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้าตื้น โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนเป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป

-72.4 การสือ่ สารและโทรคมนาคม
- การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข จานวน 1 แห่ง
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
- การโทรศัพท์ มีสานักงานให้บริการโทรศัพท์ จานวน 1 แห่ง สามารถให้บริการ
ประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ทั้งระบบประจาบ้านและระบบเคลื่อนที่ มือถือ
- การสื่อสารมวลชน ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงมีสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง
คือ สถานี LIFE FM และสามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงตารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่งกระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM
และสามารถเปิ ด รั บ การถ่ า ยทอดโทรทั ศ น์ ไ ด้ ทุ ก ช่ อ งอย่ า งชั ด เจน อี ก ทั้ ง เทศบาลมี ร ะบบเสี ย งตามสาย
สามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา
2.5 การจราจร
สภาพการจราจรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีสภาพทั่วไปไม่หนาแน่นมากนัก เพราะมี
พื้นที่ไม่กว้างขวาง และมีถนนสายหลัก 3 สาย บรรจบกัน คือ ถนนสายละงู - ทุ่งหว้า กับ ถนนสายละงู-ฉลุง
และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับตารวจจราจรของสถานีตารวจภูธรอาเภอละงู โดยใกล้ชิดรวมถึงการ
เตรียมการเรื่องงบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี
ตีเส้น แผงกั้น ป้ายเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เป็นต้น
2.6 การใช้ทีด่ นิ และผังเมือง
สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ถือได้ว่ายังไม่เป็นระบบความเจริญส่วนใหญ่
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลัก หรือผังเมืองที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อปลูก
สร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยโดยทั่วไป ปัจจุบันผังเมืองจังหวัดสตูลได้จัดทาผัง
เมืองรวมกับเทศบาลตาบลกาแพง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่ ว นใหญ่ ป ร ะกอบอาชี พ ด้ า นการค้ า ขาย
อาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาสวน และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้
* อาชีพค้าขาย สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน ประชาชนจะประกอบ
อาชีพด้านการค้าขาย เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่ สงขลา ตรัง ฯลฯ รวมถึง พืช ผัก ผลไม้ และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบ
นอก และอาเภอใกล้เคียง เข้ามาจาหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลตาบลกาแพงเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า

-8* อาชีพเกษตรกรรม บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพื่อการดารงชีวิต
มากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีน้าตลอดปีเป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ
* อาชีพรับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลตาบลกาแพง อยู่ห่างจากทะเลไม่มาก
นัก
จึงมีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็น
รายได้เสริมให้กับครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง
3.2 การเกษตรกรรม
เทศบาลตาบลกาแพงมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2.61 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ถือครองทาง
การเกษตร ประมาณ 500 ไร่ มีประชากร ประมาณร้อยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา
ยางพารา ผลไม้ มะพร้าว ฯลฯ
3.3 การอุตสาหกรรม
ในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลต าบลก าแพง จะมี อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ มภายในครั ว เรื อ น
เช่น โรงงานทาขนมจีนขนาดเล็ก จานวน 13 โรง ปั้มน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคล
ในพื้นที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
3.4 การพาณิชยกรรม / การบริการ
การค้าและการบริการส่ วนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากถนน สายละงู - ปากบารา ,
สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง เป็นกิจการขนาดเล็ก เป็ นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิง แต่ไม่มากนัก
มีตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และการประมงระหว่าง
อาเภอละงูกับอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอท่ าแพ อาเภอทุ่งหว้า อาเภอควนกาหลงและกิ่งอาเภอมะนัง และคาด
ว่ า ในโอกาสต่ อ ไปธุ ร กิ จ การค้ า การลงทุ น จะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เพราะธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
(หมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.5 การท่องเทีย่ ว
จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก และงดงามไม่
แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยัง คงสภาพตามธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้ นทางผ่ านไปสู่
อุทยานหมู่เกาะดังกล่าวนั้น จะต้องผ่านพื้นที่ของเทศบาลตาบลกาแพง นักท่องเที่ยวจะต้องแวะจับจ่ายใช้สอยทั้งขา
ไ ป แ ล ะ ข า ก ลั บ ท า ใ ห้ มี เ งิ น ส ะ พั ด ใ น ต ล า ด ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ก า แ พ ง ปี ล ะ เ ป็ น จ า น ว น ม า ก
และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี
3.6 การปศุสตั ว์
เนื่องจากเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีพื้นที่น้อย ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย
ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ

-94. ด้านสังคม
4.1 ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มีจานวนทั้งสิ้น 4,989 คน ชาย 2,406 คน
หญิง 2,583 คน จานวนครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน
4.2 การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
ในเขตเทศบาลต าบลกาแพง มี ศูนย์ พั ฒนาเด็ ก เล็กของเทศบาล จานวน 1
ศูน ย์
มีโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล จานวน 1 โรง และโรงเรียนในสังกัด สานักงาน
การศึกษาเอกชน จานวน 1 โรง มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาครบ 100% และเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นครบ 100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล จานวน 1 แห่ง
มัสยิด จานวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80%
นับถือศาสนาพุทธประมาณ 20%
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
4.3 การสาธารณสุข
ในเขตเทศบาลต าบลกาแพง มี ศูนย์ บ ริการสาธารณสุ ข เทศบาล จานวน 1
แห่ ง
มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 8 แห่งใน 8 ชุมชน และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)
จ านวน 9
แห่ง มี ร้ า นขายยาแผนปั จจุ บัน จ านวน 6
แห่ง และประชาชนสามารถไปใช้บ ริก าร
จากโรงพยาบาลละงู ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
4.4 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีส ถานสงเคราะห์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
การบริ ก ารด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมจากทางราชการพอสมควร โดยเฉพาะในด้ า นการสงเคราะห์ ค นชรา

และผู้ ด้ อ ยโอกาส
เช่ น การรั ก ษาพยาบาลฟรี ตามหลัก การประกัน สุ ข ภาพ การให้ ส วั ส ดิ การประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย (สปส.) การประกันสังคม เป็นต้น
4.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง มี ส ถานี ตารวจภูธรอาเภอละงู รับ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมีอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ า ย พ ล เ รื อ น ( อ ป พ ร . ) ที่ จั ด ตั้ ง โ ด ย เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ก า แ พ ง ค อ ย อ อ ก ล า ด ต ร ะ เ ว น เ ฝ้ า ร ะ วั ง ภั ย
ในเขตเทศบาลอีกด้วย
5. ด้านการเมือง - การบริหาร
5.1 โครงสร้างและอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารงานของเทศบาล
เทศบาลต าบลกาแพง เป็น เทศบาลขนาดกลาง (ตามที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนด)
รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็นแบบนายกเทศมนตรี มีลักษณะองค์กรประกอบด้วยสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ

- 10 ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนโดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกากับควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจาของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดย
แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานทะเบียนราษฎร
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. กองคลัง ประกอบด้วย
1.5 งานการเงินและบัญชี
1.6 งานผลประโยชน์
1.7 งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กองช่าง ประกอบด้วย
1.8 งานวิศวกรรม

1.9 งานสาธารณูปโภค
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม
4.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5. กองการศึกษา ประกอบด้วย
5.1 งานธุรการ
5.2 งานบริหารการศึกษา
5.3 งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลกาแพง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มี 2 ลักษณะ ดังนี้
หน้าที่ที่ต้องทา ได้แก่
1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า

- 11 3.รั ก ษาความสะอาดของถนน หรื อทางเดิ น และที่ ส าธารณะรวมทั้ ง การก าจั ด มู ล ฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
8.บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
หน้าที่อาจจัดทา ได้แก่
1.ให้มีน้าสะอาด หรือการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบารุงทางระบายน้า

9.เทศพาณิชย์
อ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลก าแพง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.การส่งเสริม การท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

- 12 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามั ย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
24.การจั ด การ การบ ารุ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากป่ า ไม้ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง

26.การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
30.การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
5.2 การคลังท้องถิน่
1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลตาบลกาแพง ในปี พ.ศ. 2553 รวมเงินอุดหนุน
ทั้งสิ้น 42,438,857.95 บาท
2.
การบริ ห ารรายจ่ า ย รายจ่ า ยของเทศบาลต าบลก าแพง ในปี พ.ศ.2553
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 42,042,437.62 บาท

- 13 5.3 การดาเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาลตาบลกาแพง หรือองค์กรชุมชน
ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ได้มีการดาเนินกิจการพาณิชย์ 2 โครงการ
ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริการเทศบาลตาบลกาแพง การจัดตั้งโรงงานน้าดื่มตะรุเตา และได้มีการจัดตั้งสถานธ
นานุบาลของเทศบาลตาบลกาแพง (โรงรับจานา)
5.4 บทบาทการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร
เทศบาลตาบลกาแพง ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความสะดวกสะดวกในการให้บริการและ
การบริหารงาน จานวน 8 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน / ชุมชน 89 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 1 และชุมชนประชาบารุง
มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนในชุมชน โดยการเลื อกตั้ง
เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสานความร่วมมือกันโดยตลอด ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหาความต้องการต่าง ๆ อีกด้วย
5.5 การอานวยการเกีย่ วกับความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สวัสดิการของประชาชน
การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบันอยู่
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจภูธรอาเภอละงู

สาหรับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปัจจุบันเทศบาลมีสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน
(อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จานวน 120 คน มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
8 คน มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้า ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และ
รถยนต์บรรทุกน้าอเนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขตเทศบาล
และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง
5.6 สถิตแิ ละข้อมูลเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
การเลือกตั้ง ของเทศบาลตาบลกาแพง ครั้งหลังสุ ด เป็นการเลือกตั้งผู้ บริหารท้องถิ่ น
และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2552 เป็นการเลือกตัง้ ผู้บริหารท้องถิ่นแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาที่ลาออกจากตาแหน่ง ผลการเลือ กตั้งปรากฏว่า นายวิชิต แซ่ลิ่ม ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายอดิศักดิ์ งะสงบ และนางผกาพันธุ์ สรรค์สวาสดิ์
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 ทรัพยากรน้า
เทศบาลตาบลกาแพง มีลาน้าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้เป็นแนวเขตธรรมชาติ
ของเทศบาลกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลข้ า งเคี ย ง คื อ ทิ ศ เหนื อ มี ล าห้ ว ยพรุ ห มอเป็ น แนวเขต ทิ ศ ใต้
มีลาคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีลาคลองปากปิงเป็นแนวเขต จึงมีความสมบูรณ์ในเรื่องของน้า สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์

- 14 เนื่องจากเทศบาลตาบลกาแพง ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย ทาให้มีน้าเสีย จากชุมชนไหลลงคลอง
ละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผนแก้ไขที่ถูกวิธี อาจส่งผลให้น้าในลาคลองละงูเน่าเสียได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
ประชาชนในที่สุด
6.2 ทรัพยากรป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพงไม่มีพื้นที่ ป่าไม้ แต่ได้ พยายามส่ง เสริมให้ราษฎรในพื้นที่
ปลูกไม้ผลและพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่
6.3 ทรัพยากรธรณี
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่อย่างใด
6.4 สภาพสิง่ แวดล้อม
ปัจจุบันการถ่ายน้าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหลลงคลองละงู คลองปากปิง และ
ลาห้วยพรุหมอ โดยไม่มีการบาบัดน้าเสียแต่อย่างใด ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจาทุกวัน โดย
มีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของเทศบาลเอง

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

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีที่ผ่านมา
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีทีผ่ า่ นมา
ผลการพัฒนาเทศบาลในปีทีผ่ า่ นมา
ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2553) เทศบาลตาบลกาแพงได้จัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดื อ ด ร้ อ นของประชาชน ซึ่ ง สามารถด าเนิ น การได้ เพี ย งบางส่ ว นเท่ า นั้ น เพราะเงื่ อ นไข
ด้ า นงบประมาณมี จ ากั ด ในขณะที่ ภ าระหน้ าที่ ต ามระเบี ย บกฎหมาย และปั ญหาความต้ องการของประชาชน
มีมากมาย จึงไม่สามารถดาเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ ได้พิจารณาจัดทา
เฉพาะโครงการที่ จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นก่ อ น โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเ นิ น การตามแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ.2553-2555) รวม 81 โครงการ งบประมาณ 14,986,525 บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

15

3,631,000

10

670,000

16

3,875,600

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ

7

770,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

3

1,736,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5

440,000

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

23

3,728,925

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

135,000

81

14,986,525

รวม

-17การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลกาแพง มีการใช้ จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ
จานวนเงิน 9,567,040.99 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การก่อหนีผ้ ูกพัน/
ลงนามในสัญญา/
เบิกจ่าย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
รวม

9
8

1,716,964.91
632,568

12
5
2
3
17
2
58

3,627,484.50
688,893.85
1,495,440.50
354,029
688,340.43
363,319.80
9,567,040.99

-18รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัตงิ บประมาณเทศบาลตาบลกาแพง
ทีม่ ีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามใสัญญา /เบิกจ่าย มีดงั นี้

ชือ่ โครงการ

เปอร์เซ็นต์
การดาเนินการ

ชือ่ คูส่ ญ
ั ญา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. โครงการก่อสร้างถนน
100 1 หจก.เกียรติเจริญชัยฯ
คอนกรีตซอยโชคไพศาล

ระยะเวลา
วงเงินตามสัญญา
การดาเนินการ
(บาท)
(วัน)
90

311,900.00

เบิกจ่าย
(บาท)

311,900.00

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบน้าใช้ภายในบริเวณ
สานักงานเทศบาลตาบล
กาแพง
3. โครงการก่อสร้างถนน
หินผุ ถนนสายในทอน ซอย
1
4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายเทศบาล 9/1
ซอย 1
5. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เทศบาลตาบลกาแพง
6. โครงการติดตั้งระบาย
น้าฝนแสตนเลส
7. โครงการปรับปรุงโรงครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง
8. โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกชุมชนเทศบาล 6
9. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนเทศบาล
6 (บริเวณบ้านโกเหว่ง /
บังซาหรี)

100

1 หจก.เกียรติเจริญชัยฯ

60

155,950.00 155,950.00

100

1 หจก.เกียรติเจริญชัยฯ

90

244,900.00 244,900.00

100

1 หจก.เกียรติเจริญชัยฯ

60

274,900.00 274,900.00

100

1 หจก.เกียรติเจริญชัยฯ

90

311,900.00

311,900.00

100

1 โครงการติดตั้งระบาย
น้าฝนแสตนเลส

0

86,000.00

86,000.00

100

1 1740/53

0

98,000.00

98,000.00

100

1 หจก.เกียรติเจริญชัย

60

100

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู

0

173,900.00 173,900.00

59,514.91

59,514.91

4,000.00

4,000.00

4,500.00

4,500.00

-192. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
10. โครงการมอบ
ประกาศนียบัตรเตรียม
ความพร้อมนักเรียนศูนย์
100
1 นางสาวสุนิสา เล่งเจ๊ะ
5
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง
2 ร้านเบญจรงค์
6

11. โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนรูส้ าหรับห้องสมุดใน
เขตเทศบาลตาบลกาแพง

12. โครงการพิธีการทาง
ศาสนา งานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

100

100

3 ร้านธาราคู่รัก
4 ร้านกมลชนก
5 ร้านอักษรภัณฑ์

7
4
4

2,000.00
1,950.00
3,910.00

2,000.00
1,950.00
3,910.00

1 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล

31

1,860.00

1,860.00

2 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
3 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
4 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
5 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
6 นายภิรมย์ ลิ่มวิรยิ ะกุล
7 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
8 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
9 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
10 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
11 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
12 นายภิรมย์ ลิ่มวิริยะกุล
1 นางนีรนุช บุญศิริ
(โครงการจัดงานวันลอย
กระทง)
2 นางธนพร วัชระเสรีกุล
(โครงการจัดงานวันลอย
กระทง)
3 นางอุษณีย์ ศรีจันทร์
ทอง (โครงการงานวันลอย
กระทง)
4 นายวิชา นาคบรรพต
(โครงการจัดงานวันลอย
กระทง)

30
30
31
31
30
31
31
30
28
31
31

1,800.00
1,800.00
1,860.00
1,860.00
1,800.00
1,860.00
1,860.00
1,800.00
1,680.00
1,860.00
1,860.00

1,800.00
1,800.00
1,860.00
1,860.00
1,800.00
1,860.00
1,860.00
1,800.00
1,680.00
1,860.00
1,860.00

8

6,320.00

6,320.00

4

1,200.00

1,200.00

8

4,450.00

4,450.00

2

2,500.00

2,500.00

7

1,944.00

1,944.00

5

5,000.00

5,000.00

3

2,952.00

2,952.00

4

3,500.00

3,500.00

-

-205 หจก.ละงูค้าวัสดุ
6 ร้านเข็มอักษร
(โครงการจัดงานวันลอย
กระทง)
7 ร้านอักษรภัณฑ์ (วันเด็ก
แห่งชาติ)
8 ร้านอักษรภัณฑ์

9 ร้านอีมีโก้ อีควิปเม้นท์
(งานวันลอยกระทง)
10 บริษัท สุรเสียง
(ประเทศไทย) จากัด (วัน
ลอยกระทง)
11 ร้านพิวเตอร์ แอนด์
สปอร์ต (วันลอยกระทง)
12 บริษัท สยามนครินทร์
จากัด (วันลอยกระทง)
13 นายชัยสิทธิ์ ม่าเหร็ม
(วันลอยกระทง)
14 นายธีรยุทธ์ หลีขาว
(วันลอยกระทง)
15 นายโสภณ นิ่มปล้อง
(วันลอยกระทง)
16 เงินรางวัล โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง
ประจาปี 2552
17 นางทิพย์ ศรีทวี
(โครงการจัดงานสมโภช
หลวงปู่คง ประจาปี 2552)
18 นางสาวสุนสิ า เล่งเจ๊ะ
19 ค่าเงินรางวัล
20 นายดาหนัน ลาเต๊ะ
(โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2553)
21 นายอารุณ กองบก
(โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2553)
22 บริษัทสุรเสียง
(โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2553)

1

4,400.00

4,400.00

1

3,680.00

3,680.00

1

1,800.00

1,800.00

1

3,250.00

3,250.00

8

15,000.00

15,000.00

8

5,000.00

5,000.00

8

15,000.00

15,000.00

1

55,870.00

55,870.00

1

3,500.00

3,500.00

2
2

4,500.00
8,400.00

4,500.00
8,400.00

1

20,000.00 20,000.00

1

4,000.00

4,000.00

1

1,760.00

1,760.00

1

10,360.00

10,360.00

1

18,000.00

18,000.00

-2123 บริษัท สยามนครินทร์
จากัด(โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ)
24 นายสมชาติ มีศรี
(โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ ประจาปี 2553)
25 นายสุริยา สามารถ
(โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2553)
26 นางสาวสุนสิ า เล่งเจ๊ะ
(โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาปี 2553)
27 128/53 (โครงการ
จัดงานเมาลิด ประจาปี
2553)
28 นางสาวสุนสิ า เล่งเจ๊ะ
29 พระครูกิตติคุณาทร
(เจ้าคณะอาเภอละงู)
30 นางประดับ ศรีไชย
31 หจก.ละงูค้าวัสดุ
(โครงการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา)
32 ร้าน พีพี 1
33 ร้านดอกไม้เบญจรงค์
34 ร้านมลโฆษณา
35 ร้านละงูมินิมาร์ท
36 ร้านมลโฆษณา
37 ร้านมลโฆษณา
(โครงการต้อนรับเดือน
รอมฎอนฯ)
38 602/2553
39 604/2553
40 605/2553
41 606/2553
42 607/2553
43 608/2553
44 609/2553

1

13,000.00

13,000.00

1

49,880.00 49,880.00

1

20,000.00 20,000.00

1

2,000.00

2,000.00

2

1,200.00

1,200.00

1

3,000.00

3,000.00

2

224.00

224.00

4
4
4
3
3

2,270.00
500.00
1,843.00
11,370.00
1,843.00

2,270.00
500.00
1,843.00
11,370.00
1,843.00

4

5,712.00

5,712.00

0
0
0
0
0
0
0

2,500.00
12,640.00
1,830.00
1,550.00
3,810.00
4,800.00
1,750.00

2,500.00
12,640.00
1,830.00
1,550.00
3,810.00
4,800.00
1,750.00

0

25,200.00 25,200.00

-2245 1592/2553 (ส่ง
ใช้เงินยืมโครงการต้อนรับ
เดือนรอมฎอน)

13. โครงการพัฒนา
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วย
100
หลักธรรม
14. อุดหนุนอาเภอละงู
ในโครงการราลึกเกียรติ
ประวัติศาสดามูฮัมหมัด
100
(ซ.ล.) ประจาปี 2553
ครั้งที่ 2
15. อุดหนุนมัสยิดกลาง
กาแพง ตามโครงการ
100
ส่งเสริมการอ่านคัมภีรอ์ ัล
กุรอ่านแก่เยาวชน
16. อุดหนุนมัสยิดกลาง
กาแพงตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
100
ทางวิชาการของศูนย์
อบรมศาสนาอิสลามและ
จริยธรรมฯ
17. อุดหนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮก
100
เกง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
18. โครงการจัดประชุม
กลุ่ม ชมรม
100
คณะกรรมการด้าน
สาธารณสุข

1 นางชนกนารถ จอสกุล

1

15,000.00 15,000.00

1 ที่ทาการปกครองอาเภอละ
งู

120

50,000.00 50,000.00

1 มัสยิดกลางกาแพง

365

100,000.00 100,000.00

1 มัสยิดกลางกาแพง

3

50,000.00 50,000.00

1 นายชาญชัย ดีเสาวภาคย์

35

10,000.00 10,000.00

1 น.ส.อภิรมฤดี หมิ่นหลัง

2

2,250.00

2,250.00

2
3
4
5
6
7
8
9

2
1
2
2
3
2
2
0

1,500.00
3,250.00
1,625.00
1,250.00
1,500.00
3,500.00
1,625.00
1,625.00

1,500.00
3,250.00
1,625.00
1,250.00
1,500.00
3,500.00
1,625.00
1,625.00

นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
น.ส.อภิรมฤดี หมิ่นหลัง
น.ส.อภิรมฤดี หมิ่นหลัง
นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
นางอมรรัตน์ สังข์ทอง

-2319. อุดหนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน

100

1 เข้าบัญชีเงินพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานของ

0

80,000.00 80,000.00

ในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง
20. โครงการอบรมและ
กิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มผู้
ประสานพลังแผ่นดิน

21. อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพือ่
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สตูลฯ
22. อุดหนุนอาเภอละงู
ตามโครงการรณรงค์ต่อ
ด้านยาเสพติดเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด
23. โครงการเยี่ยม
มารดาและทารกหลัง
คลอด

24. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ

25. โครงการสมทบเงิน
เข้ากองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

100

1 นายวีรวัชร์ ลาวัลย์

2

2 นางอมรรัตน์ สังข์ทอง
3 ร้านมลโฆษณา
4 ร้านแก้ววิทยา

2
5
2

100

1 143/53

100

100

100

100

10,000.00 10,000.00
1,875.00
4,500.00
400.00

1,875.00
4,500.00
400.00

365

30,000.00 30,000.00

1 ที่ทาการปกครองอาเภอละ
งู

1

10,000.00 10,000.00

1 ร้านแก้ววิทยา

3

480.00

480.00

2
3
4
5

3
3
5
5

1,970.00
8,210.00
7,536.00
1,750.00

1,970.00
8,210.00
7,536.00
1,750.00

1 ร้านมลโฆษณา

4

550.00

550.00

2 ร้านแก้ววิทยา
3 นางสาวอภิรมฤดี หมิ่น
หลัง
4 ค่าตอบแทนวิทยากร
5 ส่งใช้เงินยืม

2

815.00

815.00

ร้านเบเบ
ร้านสุไรญา
ร้านสุไรญาเภสัช
ร้านเบเบ

1 กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล
ตาบลกาแพง

-24-

1
1
0
0

25,000.00 25,000.00
1,200.00
4,885.00

1,200.00
4,885.00

100,000.00 100,000.00

26. จัดอาหารเสริม
(นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง

100

1 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
2 สหกรณ์หนองโพราชบุรี
จากัด
3 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
4 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
5 สหกรณโคนมองโพ
ราชบุรี จากัด
6 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
7 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
8 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
9 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด

27. อุดหนุนอาหารเสริม
(นม) แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

100

1 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
2 สหกรณ์หนองโพราชบุรี
จากัด
3 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
4 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
5 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
6 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
7 สหกรณ์โคนมหนองโพ
ราชบุรี จากัด
8 สหกรณ์โคนหนองโพ
ราชบุรี จากัด
9 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี

-25-

90

19,656.40 19,656.40

0

19,252.50 19,252.50

18

4,678.32

4,678.32

20

7,781.04

7,781.04

100

10,011.12

10,011.12

31

9,059.70

9,059.70

30

8,476.04

8,476.04

31

8,213.12

8,213.12

0

81,431.76

81,431.76

90

193,089.70 193,089.70

100

151,075.50 151,075.50

10

37,614.42 37,614.42

30

67,962.90 67,962.90

30

76,422.66 76,422.66

31

68,932.50 68,932.50

30

66,493.72 66,493.72

31

65,617.32 65,617.32

0

499,471.28 499,471.28

28. จัดอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง

100

1 ร้านละงูมินิมาร์ท

4

5,304.00

5,304.00

2 นางอารีย์ แก้วทอง
3 นายดาโหด ลักษณา
4 นายดาโหด ลักษณา
5 นางอารีย์ แก้วทอง
6 ร้านละงูมินิมาร์ท
7 นายดาโหด ลักษณา
8 ร้านละงูมินิมาร์ท
9 นางอารีย์ แก้วทอง
10 นายดาโหด ลักษณา
11 ร้านละงูมินิมาร์ท
12 ร้านละงูมินิมาร์ท
13 ร้านละงูมินิมาร์ท
14 นายดาโหด ลักษณา
15 นางอารีย์ แก้วทอง
16 นายดาโหด ลักษณา
17 ร้านละงูมินิมาร์ท
18 นางอารีย์ แก้วทอง
19 นายดาโหด ลักษณา
20 ร้านละงูมินิมาร์ท
21 นางอารีย์ แก้วทอง
22 นายดาโหด ลักษณา
23 ร้านละงูมินิมาร์ท
24 นางอารีย์ แก้วทอง
25 นายดาโหด ลักษณา
26 นางอารีย์ แก้วทอง
27 นายดาโหด ลักษณา
28 นางอารีย์ แก้วทอง
29 นางอารีย์ แก้วทอง
30 นางอารีย์ แก้วทอง
31 นายดาโหด ลักษณา

7
7
30
28
4
31
3
30
25
3
3
3
20
20
30
3
30
30
4
31
31
3
31
30
30
0
0
0
0
0

2,815.00 2,815.00
950.00
950.00
4,655.00 4,655.00
11,654.50 11,654.50
4,873.00 4,873.00
4,028.00 4,028.00
1,961.00 1,961.00
11,877.50 11,877.50
5,110.00 5,110.00
4,550.00 4,550.00
307.00
307.00
4,865.00 4,865.00
3,014.00 3,014.00
7,121.50
7,121.50
7,060.00 7,060.00
4,636.00 4,636.00
15,058.00 15,058.00
5,376.00 5,376.00
5,927.00 5,927.00
12,143.50 12,143.50
5,420.00 5,420.00
4,210.00 4,210.00
11,752.00 11,752.00
6,240.00 6,240.00
14,834.00 14,834.00
5,968.00 5,968.00
11,587.00 11,587.00
2,535.00 2,535.00
12,128.50 12,128.50
588.00
588.00

-2629. อุดหนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู

100

1 โรงเรียนอนุบาลละงู

2 โรงเรียนอนุบาลละงู
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ
30. โครงการ
จัดการแข่งขัน
100
1 ค่าเบี้ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่
มหกรรมกีฬาจาบัง
เกมส์
2 เงินรางวัลกีฬาประเภท
ต่างๆ
3 ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน
4 ร้านนิวสปอร์ต
5 ร้านสุไรญาเภสัช
6 ร้านพีพี 1
7 บริษัท ไทยพิวเตอร์อาร์ต
จากัด
8 นางวิรดา หวันเก
9 หจก.ละงูค้าวัสดุ
31. โครงการจัดส่ง
ทีมกีฬาประเภทต่างๆ
ร่วมการแข่งขันกรณ๊
100
1 ร้านนิวสปอร์ต
ส่วนราชการ/เอกชน
อื่น/เทศบาลตาบล
กาแพงดาเนินการ
2 ร้านสุไรญาเภสัช
3 ค่าเบี้ยเลีย้ งนักกีฬา
(โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชน ประชาชน ชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ฯ)
4 ค่าเบี้ยเลีย้ งนักกีฬาในวัน
แข่งขัน (โครงการส่งทีมเข้า
ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
ประชาชน ฯ)

151

871,000.00 871,000.00

100

855,400.00 855,400.00

22

37,500.00 37,500.00

22

67,000.00 67,000.00

22

101,600.00 101,600.00

2
2
22

16,384.00 16,384.00
752.00
752.00
19,800.00 19,800.00

10

31,700.00 31,700.00

3
2

7,500.00
5,831.85

2

12,000.00 12,000.00

7,500.00
5,831.85

2

1,310.00

1,310.00

2

5,400.00

5,400.00

14

10,800.00 10,800.00

-275 107/53 (โครงการส่ง
ว่างเข้าร่วมการแข่งขันว่าว
ประเพณีฯ
6 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
7 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาแอโรบิก

9 ค่าพาหนะในการเดินทาง
ไป-กลับของนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีม
10 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม
และฝึกสอน
11 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีม
12 นายจิตกร สกุลนันธพงศ์
13 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา
(แข่งขันกีฬากีฬาฟุตบอล
เยาวชน ประชาชน ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย)
14 ร้านนิวสปอร์ต
15 ร้านสุไรญาเภสัช
16 ร้านละงูมินิมาร์ท
17 ร้านเข็มเงิน
18 ร้านสุไรญาเภสัช
19 ร้านนิวสปอร์ต
20 บริษัท สตูลขนส่ง
(2513) จากัด
21 ร้านละงูมินิมาร์ท
22 ร้านนิวสปอร์ต
23 ร้านสุไรญาเภสัช
24 ร้านนิวสปอร์ต
32. โครงการ
ประกวดการเต้นแอ
100
โรบิคกาแพงซุปเปอร์
แดนซ์

3

15,120.00

15,120.00

20
12
1

25,272.00 25,272.00
9,600.00 9,600.00
1,200.00 1,200.00

1

1,600.00

1,600.00

9

7,200.00

7,200.00

13
1

10,400.00 10,400.00
6,000.00 6,000.00

6

21,250.00 21,250.00

4
2
2
7
4
5

5,500.00 5,500.00
590.00
590.00
1,200.00 1,200.00
22,800.00 22,800.00
1,678.00 1,678.00
13,495.00 13,495.00

2

23,000.00 23,000.00

3
3
3
4

2,711.00
3,600.00
316.00
9,240.00

1 ร้านอีมีโก้ อีควิปเม้นท์

4

4,500.00 4,500.00

2 เงินรางวัล
3 ค่าตอบแทนกรรมการ 4
คน
4 นางสาวสุนสิ า เล่งเจ๊ะ

1

10,000.00 10,000.00

1
1

3,200.00

2,711.00
3,600.00
316.00
9,240.00

3,200.00

22,300.00 22,300.00

-2833. โครงการ
สนันสนุนอุปกรณ์
100
1 ร้านนิวสปอร์ต
กีฬาให้แก่ชุมชน
34. โครงการ
จัดซื้อเครือ่ งเล่นออก
กาลังกายแก่ศูนย์
100
1 หจก.รุ่งแสงกิจไพศาล
วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเทศบาล
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
35. โครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
100
1 นางสาวปาจรีย์ นวลแก้ว
ชุมชนเทศบาล
สัมพันธ์
2 นางสาวสุนิสา เล่งเจ๊ะ
3 ค่าตอบแทนกรรมการ
4 ร้านมลโฆษณา
5 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์
6 ร้านเข็มเงิน
7 โรงน้าดื่มตะรุเตา
8 นายวีรวัชร์ ราวัลย์
9 นายสมชาย สิทธิยาสกุล
10 นายอนันต์ ปิระกะ
11 นายชัยสิทธิ์ ม่าเหร็ม
12 ร้านบ้านถ้วยรางวัล
หาดใหญ่
13 ร้านนิวสปอร์ต
14 ร้านน้าแข็งพีพี1
15 ร้านยูโสบคาน
16 ร้านอิ่มพลาสติก
17 ร้านละงูมินิมาร์ท
18 หจก.ละงูค้าวัสดุ
19 ร้านแก้ววิทยา
20 ร้านยูโสบคาน
21 ร้านมาติกา
22 990/53

0

49,544.00 49,544.00

7

100,000.00 100,000.00

1

15,000.00 15,000.00

1
2
5
5
4
7
7
7
7
7

7,500.00
11,200.00
6,300.00
44,070.00
60,800.00
512.00
8,000.00
7,000.00
16,000.00
15,000.00

7,500.00
11,200.00
6,300.00
44,070.00
60,800.00
512.00
8,000.00
7,000.00
16,000.00
15,000.00

5

8,340.00

8,340.00

5
7
5
4
4
2
4
3
3
0

3,578.00 3,578.00
2,886.00 2,886.00
3,992.00 3,992.00
1,000.00 1,000.00
4,770.00 4,770.00
4,417.50 4,417.50
2,475.00 2,475.00
2,600.00 2,600.00
2,000.00 2,000.00
67,500.00 67,500.00

-2936. สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูส้ ูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์

100

1 116/2553

2 211/2553
3 262/2553
4 325/2553
5 356/2553
6 359/2553
7 408/2553
8 476/2553
9 524/2553
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
37. โครงการขุด
100
1 246/2553
ลอกท่อระบายน้า
38. โครงการจ้าง
เหมากวาดขยะใน
100
1 นายฉ่าฝีอี หลีหาด
ถนนสายรอง
2 นายฉ่าฝีอี หลีหาด
3 นายฉ่าฝีอี หลีหาด
39. โครงการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
100
1 ร้านมลโฆษณา
เพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน
2 หจก.ละงูค้าวัสดุ
3 ร้านแก้ววิทยา
4 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
5 ร้านมลโฆษณา
6 ร้านแอล ซี คอมพิวเตอร์
7 ร้านแก้ววิทยา
8 นางลัดดาวัลย์ หมินเด็น
9 ค่าตอบแทนวิทยากร
10 ร้านมลโฆษณา
11 นางสาวอภิรมฤดี หมิ่นหลัง

92

303,500.00 303,500.00

59
31
30
31
30
31
31
30

204,000.00 204,000.00
101,000.00 101,000.00
100,000.00 100,000.00
98,500.00 98,500.00
98,500.00 98,500.00
98,500.00 98,500.00
98,500.00 98,500.00
98,000.00 98,000.00

30

80,000.00 80,000.00

123

69,120.00

120
61

74,880.00 74,880.00
92,160.00 92,160.00

69,120.00

5

2,100.00

2,100.00

2
3

2,929.00
540.00

2,929.00
540.00

3

2,250.00

2,250.00

6
4
2
1
1
3
2

550.00
1,800.00
360.00
12,000.00
1,800.00
550.00
4,750.00

550.00
1,800.00
360.00
12,000.00
1,800.00
550.00
4,750.00

-3012 ร้านแก้ววิทยา
13 570/53
14 571/53
15 572/53
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
40. โครงการ
จัดทาแผนพัฒนา
100
1 นางรัชนีพร ล่าหมีน
เทศบาลและติดตาม
ประเมิลผลแผน
2 ร้านชามาน
3 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
4 ร้านชามาน
5 นางสาวพัชรี อุศมา
6 นางสาวอรุณรัตน์ หมาดยู
โส๊ะ
7 ร้านชามาน
8 ร้านชามาน
41. โครงการจัด
ประชุมประจาเดือน
กลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการ
100
1 ร้านลานา
ต่างๆ ตลอดจน
การประชุม
พนักงาน และ
ลูกจ้างเทศบาล
2 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
3 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
4 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
5 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
6 นางสาวสิริวลิ าลักษณ์
สุกใส
7 ร้านลานา

2
0
0
0

596.00
596.00
4,144.00 4,144.00
500.00
500.00
3,000.00 3,000.00

7

4,920.00

4,920.00

5

3,080.00

3,080.00

1

23,680.00 23,680.00

6
14

1,440.00
1,000.00

1,440.00
1,000.00

26

12,375.00 12,375.00

5
7

840.00
4,800.00

840.00
4,800.00

5

1,700.00

1,700.00

6

2,025.00

2,025.00

2

1,075.00

1,075.00

3

1,100.00

1,100.00

6

2,100.00

2,100.00

4

775.00

775.00

1520

1,520.00

1,520.00

8 นางสาวสิริวลิ าลักษณ์
สุกใส
9 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
42. โครงการจัด
100
กิจกรรมวัน อสม.

1 นางอมรรัตน์ สังข์ทอง

4

3,050.00

3,050.00

4

2,150.00

2,150.00

3

4,000.00 4,000.00

1 นายเจริญ กายะพันธ์
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

0

40,000.00 40,000.00

2 นางพิภัทรา หนูวงศ์
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

0

33,000.00 33,000.00

1 ค่าอาหาร

3

13,642.00 13,642.00

-3143. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาปริญญา
ตรี/โท แก่
บุคลากรเทศบาล

44. โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพคณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล

45. โครงการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีแก่
พนักงานและ
ลูกจ้างประจา
เทศบาล
46. โครงการ
สารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
47. โครงการ
พัฒนาระบบงาน

100

100

2 บริษัท ตรัง โอเต็ล จากัด
(ค่าที่พัก)
3 นายธีรพันธ์ วรรธนสมพงศ์

2

14,000.00 14,000.00

3

10,500.00 10,500.00

1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

9960

9,960.00 9,960.00

2 1729/53

0

14,430.00 14,430.00

100

1 มหาวิทยาลัยทักษิณ

25

20,000.00 20,000.00

100

1 313/2553

3

100

1,280.00

1,280.00

และฐานข้อมูลของ
เทศบาล
48. (1) จัดซื้อ
เครื่องบันทึกเสียง
แบบดิจิตอล

100

2 นางรัชนีพร ล่าหมีน

77

14,720.00 14,720.00

1 หจก.เลิศชัยโอเอ

14

9,980.00

9,980.00

-32(2) จัดซื้อเครือ่ ง
ตัดหญ้าชนิดข้อ
แข็ง
(3) จัดซื้อเครือ่ ง
ปั๊มน้า (มอเตอร์)
(4) จัดซื้อโต๊ะ
ทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6
(5) จัดซื้อโต๊ะ
ทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 3-6
(6) จัดซื้อตู้ลาโพง
ขยายเสียงแบบ
พกพา
(7) จัดซื้อเตียง
นอน
(8) จัดซื้อโต๊ะ
ทางานพร้อมเก้าอี้
ระดับ 1-2
(9) จัดซือ้ ตู้ยา
สามัญ
(10) จัดซื้อพัดลม
ติดผนังห้องเรียน
พร้อมติดตัง้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล
(11) จัดซื้อพัดลม
ติดเพดานพร้อม
ติดตั้งโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล

100

1 ร้าน ส.ไทยรุง่ เรือง

5

17,300.00 17,300.00

100

1 ร้าน ส.ไทยรุง่ เรือง

5

28,500.00 28,500.00

100

1 หจก.เลิศชัยโอเอ

5

4,180.00 4,180.00

100

1 656/53

0

5,000.00 5,000.00

100

1 ร้านจุฬาการไฟฟ้า

5

3,100.00 3,100.00

100

1 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์

3

3,800.00 3,800.00

100

1 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์

3

2,800.00 2,800.00

100

1 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์

3

1,100.00

100

1 ร้านจุฬาการไฟฟ้า

4

1,700.00 1,700.00

100

1 ร้านจุฬาการไฟฟ้า

4

5,000.00 5,000.00

1,100.00

(12) จัดซื้อโต๊ะ
ทางาน พร้อม
เก้าอี้ ระดับ 1-2
(13) จัดซื้อเครือ่ ง
ตัดหญ้าชนิดข้อ
แข็ง มีสายสะพาย

100

1 หจก.เลิศชัยโอเอ

2

3,150.00 3,150.00

100

1 ร้านยูโสบคานคลังเกษตร

7

17,300.00 17,300.00

-33(14) จัดซื้อตูเ้ หล็ก
เก็บเอกสาร ชนิด
2 บาน
(15) จัดซื้อชั้นวาง
เอกสาร
49. โครงการ
อปพร.เฝ้าระวังภัย
ในเขตเทศบาล

100

1 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์

3

3,900.00 3,900.00

100

1 ร้านกาแพงเฟอร์นเิ จอร์

3

5,800.00 5,800.00

100

1 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส

4

875.00

875.00

7

1,325.00

1,325.00

8

1,725.00 1,725.00

10

2,225.00 2,225.00

1 บริษัท บลูอิมเมจ จากัด

20

67,200.00 67,200.00

2 ร้านมลโฆษณา
3 ร้านมลโฆษณา
4 ร้านมลโฆษณา

7
3
7

7,104.00 7,104.00
8,292.00 8,292.00
13,751.00 13,751.00

1 ที่ว่าการอาเภอละงู

365

12,000.00 12,000.00

2 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
3 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
4 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
สุกใส
50. โครงการ
พัฒนาการ
ให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ
เทศบาล

51. อุดหนุนอาเภอ
ละงู ในโครงการ
ปรับปรุงศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจ้าง
ของ อบต.ระดับ

100

100

อาเภอ
52. โครงการคืน
กาไรแก่ผู้เสียภาษี
53. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษี
54. โครงการจัด
จ้างยามท้องถิ่น

100

100

100

1 บริษัท โอเชียนพอยท์ มาร์
เก็ตติ้ง จากัด
2 1548/53

15

11,232.43 11,232.43

0

8,767.00 8,767.00

1 ร้านมลโฆษณา

7

6,217.00 6,217.00

2 ร้านรุวยั ดาค้าไม้

3

5,434.00 5,434.00

1 นายภูเมศ ไฉนวงษ์

182

84,630.00 84,630.00

2 นายภูเมศ ไฉนวงษ์

153

87,291.00 87,291.00

-3455. อุดหนุน
อาเภอละงู ตาม
โครงการกิจกรรม
100
1 ที่ว่าการอาเภอละงู
งานรัฐพิ- ราช
พิธี
56. โครงการ
1 นางสาวสิริวิลาลักษณ์
เลือกตัง้ กรรมการ
100
สุกใส
ชุมชนเทศบาล
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
57. โครงการจัด
งานส่งเสริมการ
100
1 บริษัทสุรเสียง
ท่องเที่ยว
2 ร้านออีมีโก้ อีควิปเม้นท์
3 ร้านปันหยาบาติก
4 ร้านดอกไม้เบญจรงค์
5 หจก.ละงูค้าวัสดุ
6 ร้านบ้านกีฬา ตรัง
7 ร้านอักษรภัณฑ์
8 ร้านเข็มเงิน
9 นางชฎารัชต์ ธานินพงศ์
10 ร้านมลโฆษณา
11 นางพามีล๊ะ บือราเฮง
12 นางชุลี กรักทองกรณ์
13 นายวีระ อินทรเพชร

365

10,000.00

10,000.00

4

4,500.00

4,500.00

1

5,740.00

5,740.00

1
1
1
1
1
1
1
7
7
8
10
7

7,550.00
3,800.00
4,000.00
9,503.00
19,000.00
18,497.00
74,900.00
11,770.00
11,794.00
27,000.00
5,000.00
25,000.00

7,550.00
3,800.00
4,000.00
9,503.00
19,000.00
18,497.00
74,900.00
11,770.00
11,794.00
27,000.00
5,000.00
25,000.00

14 นางสาวสมใจ วงศ์
กระจ่าง
15 เงินรางวัลการประกวด
มิสมรกตอันดามัน 2010
16 นายภูเบศ สถาปัตยการ
นันทกรณ์
17 ร้านถ่ายเอกสารยูเน็ต
58. โครงการ
ตลาดสดน่าซื้อ

100

9

25,000.00

25,000.00

2

86,000.00

86,000.00

15000

15,000.00

15,000.00

6

446.00

446.00

1 ร้านมลโฆษณา

5

5,000.00

5,000.00

2
3
4
5

2
16
2
0

หจก.ละงูค้าวัสดุ
ร้านแก้ววิทยา
นางสาวอภิรมฤดี หมิ่นหลัง
640/53
รวม

หมายเหตุ

1,962.80
1,962.80
1,982.00
1,982.00
2,000.00
2,000.00
2,375.00
2,375.00
9,567,040.9 9,567,040.9
9
9

สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยรวมงบกลาง + รายจ่ายประจา + รายจ่ายเพือ่ การลงทุน
เป็นเงินทัง้ สิน้ 42,042,437.62 บาท
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลกาแพง
 วิสยั ทัศน์
เทศบาลตาบลกาแพงเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ที่ประชาชนทุกคนมีความสุข

และมีส่วนร่วม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีของเทศบาลตาบลกาแพง
เพื่อให้การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตรง
ตามความต้องการ เทศบาลตาบลกาแพงจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลในช่วง
สามปี (พ.ศ.2554-2556) ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 27 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า งานก่อสร้างอื่นๆ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.2 พัฒนาระบบจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิน่
2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
2.2 การอนุรักษ์และทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข
3.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
4.3 พัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 จัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 จัดระบบการบาบัดฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 37 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
7.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร
7.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
7.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.7 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
7.8 พัฒนาปรับปรุงรายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
7.9 ปรับปรุงงานทะเบียนและเอกสาร
7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
8.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ

- 38 4.2 นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริหารท้องถิน่
คาแถลงนโยบายของ นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตาบลกาแพง ต่อสภาเทศบาลตาบลกาแพง เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2552
พันธกิจที่ 1 มุง่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ ีด่ ี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีความมัง่ คัง่
แนวทางพัฒนา
1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดย ส่งเสริมกิจการสถานธนานุบาล ส่งเสริมโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน และส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อระดมเงินออมและให้สมาชิกกู้ยืม
1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
1.3 ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ ย วโดยจั ด งานเทศกาลส่ ง เสริ มการท่ องเที่ ย ว พั ฒ นาพิ พิ ธภัณ ฑ์พื้ นบ้ านละงู
ให้เป็น OTOP ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน
1.5
ส่ ง เสริ มวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนโดยจั ด ให้ มี ต ลาดนัด ชุ มชนเพื่อ เพิ่ ม โอกาสในการค้ าขายและจับ จ่ า ย
ใช้สอยให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา และศาสนา ให้คนมีความรู้ คูค่ ณ
ุ ธรรม
แนวทางพัฒนา
2.1 พั ฒ น า ศู น ย์ เ ด็ ก เ ท ศ บ า ล ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น
2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม และระดับมัธยมให้ครบ 100%

2.3 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยพัฒนาศูนย์ ICT เทศบาลให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
2.5 ทานุบารุงศาสนาทุกศาสนา
2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝ่รู้ทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมพิเศษสาหรับเด็กและเยาวชนในช่วงมี
งานกิจกรรมทางศาสนาและช่วงปิดเทอม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมีสขุ ภาพ พลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
แนวทางพัฒนา
3.1 ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดทาสมุดตรวจ
สุขภาพประจาตัว และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจา
3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ออกกาลัง กายเพื่อสุขภาพ โดยจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ให้
3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ
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3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยปีละครั้ง
3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถให้บริการได้ครบวงจร
3.6 ส่งเสริมให้ กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ
3.7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
3.8 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้าอาหาร ดาเนินการให้ถู กสุขลักษณะด้านโภชนาการ และเป็น
อาหารปลอดสารพิษ
3.9 กาจัด สัตว์พาหะนาโรคต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3.10 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
และส่งเสริมให้เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสวัสดิการสังคม กีฬา และนันทนาการ ให้คนมีคณ
ุ ค่าเท่าเทียม และมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี
แนวทางพัฒนา
4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้ใกล้เคียงกับประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย
ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่างเป็น
ธรรม และจัดให้ร่วมกิจกรรมตามโอกาส
4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเชื่อมความสามัคคีของประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชนจัดการแข่งขัน
กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์

4.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดยจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ และส่งทีม
กีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจาชุมชนให้ได้มาตรฐาน
4.6 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์รวมของการออกกาลังกาย และพักผ่อน
หย่อนใจ โดยจัดปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ปรับพื้นลู่วิ่งเป็นลู่ยางสังเคราะห์ ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายน้าและสนามเทนนิส
4.7 เพิ่มเครื่องออกกากายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ สนับสนุนเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
โดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม
4.8 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่าง ๆ ตามความสนใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ให้คนมีความสะดวกปลอดภัย
แนวทางพัฒนา
5.1 ลดอุบัติเหตุด้านจราจร โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟจราจรติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และ
ให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ประชาชน
5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และทั่วถึง
5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลปรับปรุงเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากร
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ชุมชน
5.5 เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
โดยจัดอบรมทบทวน เพิ่มจานวนสมาชิก และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
พันธกิจที่ 2 พัฒนาเมืองให้นา่ อยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดระเบียบเมือง ให้สงบเรียบร้อย
แนวทางพัฒนา
6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.กาแพง และ อบต.ละงู ดาเนินการให้มีการจัดระบบผัง
เมืองรวมชุมชนกาแพงตามนโยบายของกรมโยธาธิการและผังเมือง
6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณตลาดสดโดยตี เส้นจอดรถ และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถ
ปฏิบัติตามกฎจราจร
6.3 ร่วมมือกับสถานีตารวจภูธรอาเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตเทศบาล
6.4 ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ และออกเทศบัญญัติกาหนดพื้นที่
6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดูดีมีระเบียบ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ให้ได้มาตรฐานความเป็นเมืองน่าอยู่
แนวทางพัฒนา
7.1 ก่อ สร้าง ปรับ ปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้ า ท่ อระบายน้า ท่ าเที ยบเรือ และไฟฟ้า
สาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน
7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีน้าประปาใช้
7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพที่ดี สามารถรับฟังได้ทุกครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับภูมทิ ศั น์เมือง ให้ร่มรืน่ สวยงาม
แนวทางพัฒนา
8.1 ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่าเสมอ
8.2 เพิ่มความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริมทางเพิ่มเติม
8.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจาชุมชนริมถนนสายรอง
8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานลอย
8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมืองสนับสนุนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้าน
พันธกิจที่ 3 สร้างดุลยภาพเพือ่ รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมชุมชนให้ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
แนวทางพัฒนา
9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงูและจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม
9.2 สร้างจิตสานึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบสม่าเสมอ
9.4 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 จัดการขยะและน้าเสียชุมชน ให้เหมาะสม
แนวทางพัฒนา
10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะเพื่อใช้ซ้าหรือหมุนเวียนใช้ ก่อนทิ้ง
10.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองให้สะอาด
10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดตั้งศูนย์คัดแยกและกาจัดขยะรวมของ
เทศบาลเพื่อกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบาบัดน้าเสียในครัวเรือนจากแหล่งกาเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้า
ทิ้ง
10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้าหมักชีวภาพในการบาบัดน้าเสียชุมชน
10.6 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายน้าอย่างสม่าเสมอ

10.7 พัฒนาระบบบาบัดน้าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล้ว เช่นจุดตลาดสดและจุดชุมชนขนมจีน ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 11 อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ให้คงอยูต่ ลอดไป
แนวทางพัฒนา
11.1 ทานุบารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
11.2 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
11.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตาม
เทศกาล
พันธกิจที่ 4 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นเลิศด้าน บริการ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาคุณภาพบุคลากรเทศบาล ให้พร้อมต่อการให้บริการ
แนวทางพัฒนา
12.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
12.2 สร้างจิตสานึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) แก่บุคลากร
12.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคีในหมู่บุคลากร
12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 13 พัฒนาเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ และสถานทีใ่ ห้ทนั สมัยและเพียงพอ
แนวทางพัฒนา
13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในสานักงานให้เป็นระบบเครือข่าย
13.2 ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร
โทรศัพท์ อินเตอร์เนตให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
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13.4 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ เครื่องปรับอากาศห้องน้า ให้เพียงพอ
13.5 เพิ่มเติม อุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆในสานักงาน เช่น ตู้น้าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ยุทธศาสตร์ที่ 14 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน และให้บริการประชาชน
แนวทางพัฒนา
14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
14.2 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
14.3 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
14.4 ให้บริการสานักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์ในสานักงานเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 15 พัฒนาระบบการบริหาร
แนวทางพัฒนา

15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการทางานให้รวดเร็วทันสมัย
15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง
15.3พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานโดยใช้หลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กพร.
ยุทธศาสตร์ที่ 16 พัฒนาเครือข่ายการมีสว่ นร่วม
แนวทางพัฒนา
16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
16.2 ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
16.3 ประสานความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
วิชาการ องค์กรเอกชนองค์กรอิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล
16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
16.5 จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นของประชาชนในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่

ส่วนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการ
และรายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)
เทศบาลตาบลกาแพง
ปี 2555

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
1.โครงสร้างพืน้ ฐาน
2.ศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมฯ
3.สาธารณสุข
4.กีฬา นันทนาการฯ
5.ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
6.ทรัพยากรธรรมชาติ
7.การเมือง การ
บริหาร
8.เศรษฐกิจ
รวม

จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
คิด %

งบ
ประมาณ

ปี 2556
งบ
ประมาณ
คิด %

จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
คิด %

งบ
ประมาณ

ปี 2557
งบ
ประมาณ
คิด %

จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
คิด %

งบ
ประมาณ

รวม 3 ปี
งบ
ประมาณ
คิด %

จานวน จานวน
โครงการ โครงการ
คิด %

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ
คิด %
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 -2557)
เทศบาลตาบลกาแพง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า ท่าเทียบเรือ
งานก่อสร้างอืน่ ๆ และการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหลังตลาดสด

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 หนา 0.15
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ ม. กว้าง 12.00 ม. ยาว 159.20 ม. หรือ
ได้มาตรฐาน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,910.40 ต.ร.ม.
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 หนา 0.15
ม. กว้าง 9.50 ม. ยาว 35.50 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.25 ต.ร.ม.
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 หนา 0.15
ม. กว้าง 8.00 ม. ยาว 35.50 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 284.00 ต.ร.ม.

2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยต้นไทร ซอย 1

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ทาการปรับระดับดินเดิม ก่อสร้างถนน
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ ค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 62.00 ม.
ได้มาตรฐาน
หนา 0.15 ม.
- วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชัน้ 3 ุ 0.60 x 1.00
ม. จานวน 6 ท่อน

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,523,00
0
(งบ อปท.)

160,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้
ถนนได้

กองช่าง

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

- 46 -

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเทศบาล 5
เชื่อมต่อสายบ้านควนใหญ่

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ถมดินยกระดับถนนเดิม
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม.
ได้มาตรฐาน
ยาวประมาณ 100 ม.หนา 0.15 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,00
0
(งบ อปท.)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 6/2

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 5.00 ม.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ ยาว 164.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 820 ต.ร.ม.

660,00
0
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนประชาบารุง
(ซอยต้นมะขาม)

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.00 ม.ยาว 115.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ต.ร.ม.

350,00
0
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

6

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายข้างโรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.50 ม.ยาว 120.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ต.ร.ม.

385,00
0
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

-47-

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เทศบาล 8 ซอย 2

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.00 ม.ยาว 283.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132 ต.ร.ม.

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,0
00
(งบ อปท.)

8

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายข้างโรงน้าชลดา

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 5.00 ม.ยาว 69.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ต.ร.ม.

280,00
0
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายท่านา - ประปา

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.00 ม.ยาว 25.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ต.ร.ม.

80,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สาย ในทอน ซอย 1

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.00 ม.ยาว 153.50 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614 ต.ร.ม.

460,00
0
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สาย เทสบาล 6 ซอยเอี่ยมอุทิศ

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ - กว้าง 4.00 ม.ยาว 137.00 ม.หนา
ได้มาตรฐาน
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ต.ร.ม.

411,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

- 48 ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ
ซอยต้นไทร
13 โครงการก่อสร้างถนนหินผุ
ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ชุมชนเทศบาล 1

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน
- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

- ก่อสร้างถนนหินผุ กว้าง 4.00 ม.
ยาว 62.00 ม. หนา 1.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 248 ต.ร.ม.
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 ม.
กว้าง 5.00 ม.ยาว 580.00 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ต.ร.ม.
- ติดตั้งท่อระบายน้า ค.ส.ล. ุ 0.80 ม.
ยาว 8.00 ม. จานวน 3 แห่ง
- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม.
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ ยาวประมาณ 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อปท.)

2557
(บาท)
-

839,000
(งบ อปท.)

-

-

-

150,000

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อให้มีถนนไว้ใช้ในการ - ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงถนนภายในเขต
คมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและ เทศบาล จานวน 17 สาย ดังนี้
ได้มาตรฐาน
1. ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. เทศบาล 5
ซอย 1
- ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม.ยาว 60.00 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240
ต.ร.ม.
- ช่วงที่ 2 กว้าง 2.00 ม.ยาว 80.00 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160
ต.ร.ม.
2. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายละงู - ปากบารา
- กว้าง 12.00 ม.ยาว 888.00 ม.หนา
0.05 ม.

(50,186,000
)

-

300,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนมีถนนไว้ใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย
- สามารถลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

5,594,000
(งบ อปท.)
4,980,000
(งบ อปท.)

3. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสาย ละงู - ทุ่งหว้า
- กว้าง 13.00 ม.ยาว 731.00 ม.หนา
0.05 ม.

- 49 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
4. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย ละงู - ฉลุง
- กว้าง 13.00 ม.ยาว 1,463.00 ม.
หนา 0.05 ม.
5. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย ประชาบารุง

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,817,0
00
(งบ อปท.)

4,301,0

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,185.00 ม.หนา
0.04 ม.

00
(งบ อปท.)

6. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสาย เทศบาล 11
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,460.00 ม.หนา
0.04 ม.

5,299,0
00
(งบ อปท.)

7. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย เทศบาล 10
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 420.00 ม.หนา
0.04 ม.

1,524,0
00
(งบ อปท.)

8. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สาย ท่านา – ประปา
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,550.00 ม.หนา
0.04 ม.

5,626,0
00(งบ
อปท.)

9. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายขนมจีนตัดใหม่
- กว้าง 4.00 ม.ยาว 290.00 ม.หนา
0.04 ม.

605,00
0
(งบ อปท.)

- 50 -

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

10. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 2
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 320.00 ม.หนา
0.04 ม.

1,161,00
0
(งบ อปท.)

11. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 5
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 360.00 ม.หนา
0.04 ม.

1,306,0
00(งบ
อปท.)

12. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 6
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 895.00 ม.หนา
0.04 ม.

3,248,0
00(งบ
อปท.)

13. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 6/1
- กว้าง 7.00 ม.ยาว 370.00 ม.หนา
0.04 ม.

1,343,0
00
(งบ อปท.)

14. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 7
- กว้าง 4.00 ม.ยาว 520.00 ม.หนา
0.04 ม.

1,882,00
0
(งบ อปท.)

15. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 7 ซอย 1
- กว้าง 6.00 ม.ยาว 256.00 ม.หนา
0.04 ม.

797,00
0(งบ
อปท.)

-51-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
16 ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 9/1
- กว้าง 6.00 ม.ยาว 290.00 ม.หนา
0.04 ม.

17. ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายเทศบาล 1
- กว้าง 7.00 ม. ยาว 610.00 ม.
หนา 0.04 ม.
16 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
หลังตลาดสดเทศบาล

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
สถานที่พักขยะของตลาดสด
เทศบาล มีห้องน้าห้องส้วมไว้
บริการประชาชน และระบบ
ประปาที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างห้องน้า – ห้องส้วม ขนาดพื้นที่
รวม 52.80 ต.ร.ม. จานวน 1 หลัง
- ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 ม. รับถังน้าไฟ
เบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลูกบาศก์
เมตร จานวน 2 ถัง
- ก่อสร้างอาคารพักขยะ ขนาด 8.00X
8.00 ม. หรือพื้นที่ 64.00 ต.ร.ม.
- ก่อสร้างรั้วก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูง 2.50
ม.
ยาว 30.00 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
กว้างภายใน 0.30 ม. ยาว 30.00 ม.

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
(บาท)
(บาท)
903,000
(งบ อปท./
งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น)

2557
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

-

- สามารถรองรับปริมาณ
ขยะของตลาดสดในแต่ละวัน
ได้อย่างเป็นระบบและถูก
สุขลักษณะ
- ประชาชนสามารถใช้
ห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

1,500,000
(งบ อปท.)

1,600,000
(งบ อปท.)

-

- 52 -

ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้น
อาคารศูนย์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่นละงู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อปรับปรุงทางขึ้นลงอาคาร
ให้คนพิการสามารถขึ้นลงได้
อย่างสะดวกปลอดภัย
- ป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้พิการ

- ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 12.10 เมตร หรือพื้นที่ 14.52 ตาราง
เมตร

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

18 โครงการก่อสร้าง ทางเดินเท้า - เพื่อป้องกันฝนและแสงแดดแก่ - ก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดินเท้าภายในศูนย์ 250,00
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล เด็กนักเรียน
พัฒนาเด็กเทศบาล
0
ตาบลกาแพง
(งบ อปท.)

19 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์

- เพื่อให้มีสนามสาหรับออก
กาลังกายและทากิจกรรมต่างๆ
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
- เพื่อขยายพื้นที่สนามกีฬา
ภายในชุมชนให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของประชาชน

- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10
เมตร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00
เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- คนพิการสามารถเดินทาง
ขึ้นลงอาคารได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย
- ลดอุบัติเหตุแก่คนพิการ

กองช่าง

-

-

- สามารถป้องกันฝนและ
แสงแดดให้แก่เด็กนักเรียน

กองช่าง

619,000
(งบ อปท.)

-

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสนามสาหรับ
เล่นกีฬา ออกกาลังกายและ
ทากิจกรรมอื่นๆที่จาเป็น
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

กองช่าง

- 53 ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

20 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้วยแหมน

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ห้วยแหมนให้ได้มาตรฐาน
มีผนังกั้นดินพังทลาย

- ปรับปรุงห้วยแหมน โดยการขุดลอก
ปรับพื้นที่และก่อสร้างคลองระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากเปิด

20 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ่อ
บาบัดน้าเสียชุมชนขนมจีน

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริเวณบ่อ
บาบัดน้าเสียชุมชนขนมจีนให้มี
ภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น
และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณ
ดังกล่าวให้ดีขึ้น

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอละงู ในการขยายเขต
ไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/2
22 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
อาเภอละงูในการขยายเขต
ประปา
ถนนสายในทอน
23 โครงการก่อสร้างโคมไฟ
สปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์
ภายในสวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลกาแพง

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างตามท้อง
ถนนและสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
- เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบาบัดน้า
เสียชุมชนขนมจีน
1. ทาคันดิน
2. พัฒนาระบบไฟฟ้า
3. จัดซื้อต้นไม้ไว้สาหรับปลูกในบริเวณ
ดังกล่าว และอื่นๆที่จาเป็น
- ขยายเขตไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/2

- เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
สวนสาธารณะเทศบาล
- เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,00 5,000,00 5,000,00
0
0
0
(งบ อปท.หรือ (งบ อปท.หรือ (งบ อปท.หรือ
งบอุดหนุนจาก งบอุดหนุนจาก งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น) หน่วยงานอื่น) หน่วยงานอื่น)
300,000
(งบ อปท.หรือ
งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น)

100,000
(งบ อปท.)

-

-

- ขยายเขตประปาถนนสายในทอน

300,000
(งบ อปท.)

-

-

- จ้างก่อสร้างโคมไฟสปอร์ตไลท์
พร้อมอุปกรณ์ภายในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง

-

220,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- สามารถระบายน้าลงสู่ลา
ห้วยและป้องกันน้าท่วมขังใน
เขตชุมชนของเทศบาล

กองช่าง

- บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย
ชุมชนขนมจีนมีภูมิทศั น์ที่
สวยงาม ร่มรื่น และ
สิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว
ดีขึ้น

กองช่าง

- เพิ่มแสงสว่างตามท้อง
ถนนทาให้ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวตทรัพย์สิน
- ประชาชนมีน้าประปาใช้
อุปโภคและบริโภค

กองช่าง

- สวนสาธารณะมีความสว่าง
เพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างสถานทีล่ ้าง
ทาความสะอาดรถยนต์

- เพื่อปรับปรุงอาคารรักษา
ความสะอาดและใช้สาหรับล้าง
รถยนต์บรรทุกขยะและรถยนต์
อื่นๆ

- ปรับปรุงอาคารรักษาความสะอาด
จานวน 1 ห้อง
- ก่อสร้างสถานที่พื้นยกระดับเพื่อล้าง
รถบรรทุกขยะ

200,000
(งบ อปท.)

-

-

- อาคารรักษาความสะอาด
ของเทศบาลได้มาตรฐาน
- มีสถานที่สาหรับล้าง
รถบรรทุกขยะและรถอื่นๆ

กองช่าง

- 54 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง

- เพื่อให้มีเส้นจราจรไว้ควบคุม
การขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้อง
ถนน
- เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุภายใน
เขตเทศบาล

- ตีเส้นการจอดรถ,
ทางม้าลาย และรวมถึง
เครื่องหมายบังคับต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล

2

โครงการจัดทาป้ายบอกสถานที่สาคัญ
และหน่วยงานต่างๆ พร้อมติดตัง้
ภายในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อให้มีป้ายบอกสาหรับบอก
สถานที่สาคัญและหน่วยงาน
ต่างๆ
- เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

- จัดทาป้ายบอกสถานที่
สาคัญ และหน่วยงานต่างๆ
พร้อมติดตัง้ ภายในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง
จานวนจุดที่ตดิ ตั้งตามความ
จาเป็นและเหมาะสม

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในเขตเทศบาล
- ลดการเกิดอุบัตเิ หตุภายใน
เขตเทศบาล

กองช่าง

- ประชาชนทั่วไปทั้งในเขต
เทศบาลและต่างอาเภอ
ต่างจังหวัด มีความสะดวด
ในการเดินทางสัญจรในเขต
เทศบาล

กองช่าง

3 โครงการจัดทาแสตนเลสโค้งเงา
พร้อมติดตัง้

- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถเกิด
ความปลอดภัยจากการขับขี่ใน
ตรอกซอกซอย และทางโค้ง

- จัดทาป้ายบอกสถานที่และ
หน่วยงานต่างๆ พร้อมติดตั้ง
ภายในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง จานวน 10 จุด

135,000
(งบ อปท.)

-

-

- สามารถลดอุบัติเหตุต่างๆ
- ประชาชนเกิดความปลอดภัย
จากการขับขี่

กองช่าง

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- เด็กได้มีการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูเ้ พิ่มขึ้นสามารถสอบ
เข้าโรงเรียนมีชื่อเสียงได้

กองการศึกษา

- 55 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2.1 แนวทางการพัฒนาจัดการศึกษา
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียน
ระดับประถม

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรูเ้ พิ่มเติม
ให้แก่เด็กนักเรียน
- เพื่อเตียมความพร้อมเด็ก
นักเรียนก่อนสอบเข้ามัธยมศึกษา
ปีที่ 1
2 โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความ - เพื่อพัฒนาความพร้อมของเด็ก
พร้อมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ทุก ๆ ด้าน และพัฒนาความ
ตาบลกาแพง
พร้อมของเด็กก่อนเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา
3 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศให้แก่
ประชาชน หลักสูตร 60 ชั่วโมง

เป้าหมาย
- นักเรียนชั้นประถมปีที่ 56 ในเขตเทศบาล จานวน
60คน ( 1 รุ่น)

- จัดกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลกาแพง 40 คน
- จัดฝึกอบรมภาษาจีน
ให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 60 คน

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- เด็กนักเรียนมีความกระตือ
รือร้นในการเรียนมากขึ้น

กองการศึกษา

-

30,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนสามารถพูด อ่าน
เขียน ภาษาต่างประเทศได้

กองการศึกษา

4 โครงการจัดซื้อสือ่ การเรียนรู้สาหรับ
ห้องสมุดในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชน
รักการอ่าน และการค้นคว้า

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน
และสื่ออื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
ห้องสมุดต่างๆ

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ตา่ งๆ
ที่ทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

5

- เพื่อบูรณาการส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดาริสร้าง
จิตสานึกแก่ประชาชน

- จัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้
- สนับสนุนเอกสาร วารสาร
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ดาเนินการอื่นๆ

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนสามารถนาความรู้
ไปช้ในชีวิตประจาวัน
- ประชาชนเกิดความสานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู
ในโครงการจัดตัง้ และส่งเสริมศูนย์เรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ระดับอาเภอ ให้มีความยั่งยืน

- 56 -

ที่
6

โครงการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแพง

7 สนับสนุนกิจกรรม/การดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

8

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ฝึกทักษะและประสบการณ์การ
ทางานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลให้เป็นศูนย์ที่ได้
มาตรฐาน เด็กและครูผู้ดูแลเด็กมี
พัฒนาการที่ก้าวไกล

- จานวน 5 คน

- เพื่อให้เด็กได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ /
คนตรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขั้น

กองการศึกษา

- สามารถพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเทศบาลให้เป็นศูนย์ที่ได้
มาตรฐาน เด็กและครูผู้ดูแล
เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวไกล

กองการศึกษา

(งบอุดหนุน)

(งบอุดหนุน)

(งบอุดหนุน)

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

- สอนเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก,
เด็กนักเรียน
- สอนเสริมการเรียนรู้ดนตรี

150,000
(งบ อปท.)

150,000
(งบ อปท.)

150,000 - เด็กได้มีประสบการณ์
(งบ อปท.) การเรียนรูเ้ กี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ / คนตรี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

9 สนับสนุนค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเทศบาลตาบลกาแพง
10 โครงการสอนแม่ดูแลลูก

- เพื่อให้มีวสั ดุ สือ่ การเรียน
การสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล
- เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ด้าน
กิจกรรมระหว่างแม่และลูกของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ไทยแก่เด็กนักเรียน
- สอนเสริมการเรียนรู้
ด้านภูมิปัญญท้องถิ่น
- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
หุน่ แบบจาลอง และวัสดุ
การศึกษาอื่นที่จาเป็น
- จัดอบรมด้านการดูแลลูก
อย่างถูกวิธีให้แก่แม่เด็ก

70,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- เด็กมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
และมีความตั้งในในการเรียน
เพิ่มขึ้น
- ทาให้เกิดสายสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างแม่และลูก
- แม่และลูกมีคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ ีขึ้น

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

กองการศึกษา

- 57 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
2.2 แนวทางการพัฒนาอนุรกั ษ์และทานุบารุงศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่าน

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน - ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
ได้อ่านคัมภีร์อลั กุรอ่าน
อัลกุรอ่านเด็กและเยาวชน
ทั้ง 8 ชุมชน

2

โครงการพิธีการทางศาสนา
งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางด้านศาสนา และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
ประชาชน

- จัดกิจกรรมอาสาฬหบูชา
เข้าพรรษา/เมาลิด/ ละศีลอด
ในเดือนรอมฎอน / สมโภช
หลวงปู่คง/งานรอมฎอน/
งานสุนตั / งานวันเด็ก
แห่งชาติ/ลอยกระทง ฯลฯ

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
400,00
0
(งบ อปท.)

400,000
(งบ อปท.)

400,00
0
(งบ อปท.)

- เด็กและเยาวชนสามารถ
อ่านคัมภีรอ์ ัลกุรอ่านได้
- เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม

กองการศึกษา

- ประชาชนยึดมั่นในหลักคา
สอนของศาสนา
-สามารถปลูกฝั่งประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่
สืบไป

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวติ
ด้วยหลักธรรม

- เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วยหลักธรรม
คาสอนของศาสนา

- จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปที่
สนใจ

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรม
คาสอนของศาสนามากขึ้น

กองการศึกษา

4 โครงการสอนเสริมศาสนาในมัสยิด

- เพื่อส่งเสริมประชาชน
ให้เข้าถึงภาษาและหลักคาสอน
ของศาสนา

- จัดอบรมภาษาและ
หลักคาสอนของศาสนาอิสลาม
ภายในมัสยิด
แก่ประชาชน

-

20,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนมีความรู้ด้าน
ภาษาและศาสนาเพิ่มขึ้น
- ประชาชนยึดมั่น
ในหลักคาสอนของศาสนา

กองการศึกษา

5

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป

- จัดกิจกรรมเสวนา
ด้านศาสนาต่างๆ
- จัดบูธกิจกรรมด้านศาสนา

30,000
(งบ อปท.)

-

30,000
(งบ อปท.)

- สามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กรอบของศาสนา

กองการศึกษา

โครงการตลาดนัดธรรมะ

- 58 ที่
6

โครงการ
โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนา
วันอาทิตย์

7 อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนา
แก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ให้ได้รับการศึกษาเรียนรู้
พุทธศาสนาและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานกินเจ

เป้าหมาย
- จัดการเรียนการสอน
อบรมพุทธศาสนา
ในวันอาทิตย์ให้แก่เด็กและ
เยาวชน
- อุดหนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- เด็กและเยาวชนได้ยึดมั่น
ในหลักคาสอนของศาสนาและ
นาหลักคาสอนมาเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิต
- ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถนาหลักธรรมคา
สอนของศาสนา
มาใช้ในการดาเนินชีวิต

กองการศึกษา

กองการศึกษา

8

อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง
ตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
อัลกุรอ่านแก่เยาวชน

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและ - ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์
100,000
เยาวชนได้อา่ นคัมภีร์
อัลกุรอ่านแก่เยาวชน
(งบ อปท.)
อัลกุรอ่าน
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง
ทั้ง 8 ชุมชน
9 อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
- อุดหนุนมัสยิดกลางกาแพง 50,000
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะ
ศาสนาของเด็กนักเรียนศูนย์
ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม (งบ อปท.)
ทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม อบรมศาสนาอิสลามและ
ทักษะทางวิชาการของศูนย์
และจริยธรรม
จริยธรรมประจามัสยิดกลาง
อบรมศาสนาอิสลามและ
ประจามัสยิดกลางกาแพง
กาแพงและเพื่อส่งเสริมทักษะ
จริยธรรมประจามัสยิดกลาง
ทางวิชาการแก่เด็กนักเรียน
กาแพง

100,000
(งบ อปท.)

100,000 - เด็กและเยาวชนสามารถ
(งบ อปท.) อ่านคัมภีรอ์ ัลกุรอ่านได้ และ
นาหลักคาสอนของศาสนา
มาใช้ในการดาเนินชีวิต

กองการศึกษา

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

- เด็กนักเรียนมีทักษะทาง
วิชาการที่ดีขึ้น
- เด็กนักเรียนมีความตระหนัก
และเห็นความสาคัญในการ
เรียนการสอนวิชาศาสนา
จริยธรรม

กองการศึกษา

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- 59 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรูแ้ ละให้บริการสาธารณสุข
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการต่างๆ ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อประสานงาน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ติดตามการดาเนินงาน/ การ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม ชมรม
และคณะกรรมการต่างๆ

- จัดประชุมกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการด้านสาธารณสุข
เช่น สมาชิก อสม. /ชมรม
ผู้สูงอายุ/ ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

- กิจกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด
ฯลฯ
2

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
ประจาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) เทศบาล

- เพื่อให้บริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
แก่ประชาชน

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน

16,000
(งบ อปท.)

16,000
(งบ อปท.)

16,000
(งบ อปท.)

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ - เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูพัฒนา
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข
ศักยภาพและบทบาทของ
(อสม.) เทศบาล
อสม.
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

- อสม.ในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
จานวน 120 คน

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000 - อสม.ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม กองสาธารณสุขและ
(งบ อปท.) สามารถนาความรู้ไป
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชุมชน

4 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

- อสม. ในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง

80,000
(งบอุดหนุน)

80,000
(งบอุดหนุน)

80,000 - อสม.ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม กองสาธารณสุขและ
(งบอุดหนุน) สามารถนาความรู้ไป
สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูล
ฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ชุมชน

- เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทของ
อสม. และเพิ่มพูนความรู้ที่
ทันสมัย ทันต่อสภาพการณ์
ปัจจุบัน

- ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
อย่างทั่วถึง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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3.2 แนวทางการพัฒนาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมให้ความรูด้ ้านยาเสพติดแก่ - เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
กลุ่มเสี่ยง
ทัศนคติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ โรค

เป้าหมาย
- นักเรียน ม.2-3 โรงเรียน
อนุบาลละงู
- นักเรียน ป.6 โรงเรียนสาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
- มีความรู้เรือ่ งการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
- ทาให้ปลอดจากยาเสพติด

หน่วยงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เอดส์

เพชรศึกษา ที่มีภูมลิ าเนาในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง

- สนับสนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสตูล

- อุดหนุน ศตส.จ.สตูล ในการ
สนับสนุนฟื้นฟูฯ จัดระเบียบ
สังคม ตรวจสถานบริการ ร้าน
เกมส์ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ดาเนินมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- สามารถส่งเสริมสนับสนุน
แนวนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล
- สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของสิง่ เสพติดและ
ปัญหาอื่นๆ

3 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู
- เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ในโครงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมในการบูรณาการ ร่วมกัน
อาเภอละงู จังหวัดสตูล ประจาปี 2555 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอน่างต่อเนือ่ ง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
- จัดกิจกรรมครอบครัวบาบัด
- อื่นๆ ที่จาเป็น

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- ทาให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน กองสาธารณสุขและ
ร่วมในการบูรณาการป้องกัน สิ่งแวดล้อม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง

4 โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสาน
พลังแผ่นดินต้านยาเสพติด

- จัดกิจกรรมในวัน
ยาเสพติดโลก
- ผู้ประสานพลังแผ่นดิน
และเยาวชน

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

- พื้นที่เขตเทศบาลตาบล
กาแพง ปลอดจากผู้ค้า/
ผู้เสพยาเสพติด

2

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล)
(ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
สตูล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2555)

- เพื่อเป็นการรณรงค์ต้านยา
เสพติดในวันยาเสพติดโลก
รณรงค์ ติดตาม เผ้าระวัง
สถานการณ์ของยาเสพติด
ในชุมชน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

1

โครงการเยีย่ มมารดาก่อนคลอดและทารก - เพื่อติดตาม เยี่ยมเฝ้าระวัง
หลังคลอด
ภาวะแทรกซ้อน หรือความ
ผิดปกติที่อาจเกิดแก่มารดาและ
ทารกหลังคลอด

- มารดาและทารกหลังคลอด
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
ทุกราย

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

2

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผูส้ ูงอายุ

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สงู อายุ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์รวมที่
ชัดเจน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

- ผูส้ ูงอายุทเี่ ข้าร่วมโครงการ
อสม. และเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพง

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

- เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการดาเนินงานร้านอาหาร
และแผงลอยให้ได้มาตรฐาน
“Clean Food Good
Taste” และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ

- ผู้ประกอบการร้านอาหารและ
แผงลอยจาหน่ายอาหาร

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

3 สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น

4 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ
ในงานสุขาภิบาลอาหาร

10,000
(งบ อปท.)

- มารดาและทารกหลังคลอด
ได้รับการเยี่ยมและติดตาม
สามารถลดภาวะแทรกซ้อน
หรือความผิดปกติ หลังจาก
ออกจากโรงพยาบาล
40,000 - ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมใน
(งบ อปท.) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน ส่งผลให้มีสุขภาพ
กายและใจที่ดี
100,000 - ประชาชนในเขตเทศบาล
(งบ อปท.) สามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทา
ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10,.000
(งบ อปท.)

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- จานวนร้านได้มาตรฐาน
CFGT เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2555
(บาท)

งบประมาณและทีม่ า
2556
(บาท)

2557
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

5

โครงการจัดกิจกรรมประกวด
สถานประกอบการร้านอาหาร
แผงลอย

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ
ร้านอาหาร และแผงลอยให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์

- สถานประกอบการ
ร้านอาหาร และแผงลอย

6

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมชมรมไท้เก็ก

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ระหว่างสมาชิกชมรม

7 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
การจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิค

8

โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ชมรมผู้สงู อายุ

9 โครงการประกวดสุขภาพเด็กสมบูรณ์

-

10,000
(งบ อปท.)

-

- สถานประกอบการ
ร้านอาหารและแผงลอย
ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- คณะกรรมการ ผูเ้ กี่ยวข้อง
และสมาชิกชมรมไท้เก็ก
จานวน 40 คน

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- นาประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับมาใช
ประโยชน์ในกาดาเนินงาน
กิจกรรมชมรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ระหว่างสมาชิกชมรม

- คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง
และสมาชิกชมรมแอโรบิค
จานวน 40 คน

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- นาประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในกาดาเนินงาน
กิจกรรมชมรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ระหว่างสมาชิกชมรม

- คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง
และสมาชิกชมรมผูส้ ูงอายุ

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- นาประสบการณ์และ
ความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมชมรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และ
จิตใจ
และกระตุ้นให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงความสาคัญใน
การ
เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง

- ประเภทที่ 1
เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง – ต่ากว่า
3 ปี
- ประเภทที่ 2
เด็กอายุ 3 – 5 ปี

-

20,000
(งบ อปท.)

-

- 63 งบประมาณและทีม่ า

- ผู้ปกครองมีความรู้ใน
กองสาธารณสุข
การพัฒนาการของเด็กทั้ง และสิ่งแวดล้อม
ทางร่างกายและจิตใจ รวม
ไปถึงการพัฒนาด้านสังคม
ที่เหมาะสมตามสมควร
แก่วัย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการศึกษาดูงาน
ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด

เป้าหมาย

2555
(บาท)
-

2556
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)

2557
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

- เพื่อพัฒนาตลาดสดให้เป็น
ตลาดสดน่าซื้ออย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ตลาด
11 จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์ - เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

- คณะกรรมการและสมาชิก
ชมรมผู้ประกอบการตลาดสด

- จัดอาหารเสริม (นม) แก่
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาล จานวน 88 คน

172,480
(งบอุดหนุน)

172,480
(งบอุดหนุน)

172,480 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(งบอุดหนุน) มีสขุ ภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

กองการศึกษา

12 จัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

320,320
(งบอุดหนุน)

320,320
(งบอุดหนุน)

320,320 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(งบอุดหนุน) มีสขุ ภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

กองการศึกษา

13 อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

1,122,940
(งบอุดหนุน)

1,122,940 1,122,940 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

กองการศึกษา

14 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วน สุขภาพ
สมบูรณ์ แข็งแรง

- จัดอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตาบลกาแพง
จานวน 88 คน
- อุดหนุนอาหารเสริม (นม)
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลละงู จานวน 617
คน
- อุดหนุนอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ละงู จานวน 617 คน
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1,604,200 1,604,20
0
(งบอุดหนุน)

- ผู้ประกอบการตลาดสด
นาความรู้และประสบการณ์
มาใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงาน

หน่วยงาน

1,604,20 - นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
0
มีสขุ ภาพสมบูรณ์และแข็งแรง
(งบอุดหนุน)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดการแข่งขันมหกรรม
กีฬาจาบังเกมส์

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม
- เพื่อสร้างความมีน้าใจเป็น
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีความรักความสามัคคี

- กีฬาฟุตบอล
ประเภท ก. และ ข.
- กีฬาวอลเลย์บอลประชาชน
ชาย-หญิง
- กีฬาฟุตซอล

2

โครงการจัดส่งทีมกีฬาประเภทต่างๆ
เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่ส่วน
ราชการ/เอกชนอื่นหรือเทศบาลตาบล
กาแพงเป็นผู้ดาเนินการ

- เพื่อให้เกิดการประสานงานที่
ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานและ
เพื่อให้มีสขุ ภาพ ร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ

- ส่งกีฬาประเภทต่างๆ
เข้าร่วมการแข่งขัน กรณีที่
ส่วนราชการ/เอกชนอื่นหรือ
เทศบาลตาบลกาแพง
เป็นผู้ดาเนินการ

- 65 -

งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000 300,000 - สามารถพัฒนาให้เยาวชน
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และประชาชนเป็นผู้ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความรักความ
สามัคคี มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อ
กันในหมู่คณะ
- ทาให้ประชาชนเห็นคุณค่า
และความสาคัญของการกีฬา

350,000 350,000 350,000 - ทาให้สุขภาพพลานามัย
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) สมบูรณ์แข็งแรง
- หน่วยงานทีร่ ่วมทาการ
แข่งขันเกิดการประสานงานที่ดี
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น

หน่วยงาน
กองการศึกษา

กองการศึกษา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

4 โครงการร่วมดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ออกกาลังกายและ
ส่งเสริมความสามัคคี
การมีน้าใจเป็นนักกีฬา

- เทศบาลตาบลกาแพง
ร่วมดาเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนกับทางโรงเรียน
อนุบาลละงู

5

-

- เพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกกาลังกายให้กับเยาวชน
และประชาชน

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน
ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล
เน็ตวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง
ฯลฯ

6

จัดซื้อเครือ่ งเล่นออกกาลังกาย
1. ลู่วิ่งไฟฟ้า
2. อุปกรณสร้างกล้ามเนื้อสี่สถานี
3. ตัววิ่งวงรี
4. บาเดี่ยว บาคู่

- เพื่อให้มีเครื่องเล่นสาหรับออก - จัดซื้อเครื่องเล่นออกกาลัง
กาลังกายแก่ประชาชน
กายกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชน

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
การออกกาลังกาย

- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
แก่ประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

- สนับสนุนผู้ฝึกสอน
เต้นแอโรบิคของชมรมแอโรบิค
- สนับสนุนผู้ฝึกสอนเต้นรา
ไท้เก็กของชมรมไท้เก็ก
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งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

50,000
(งบ อปท.)

-

200,000
(งบ อปท.)

-

72,000
(งบ อปท.)

72,000
(งบ อปท.)

72,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

- เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัย สมบูรณ์
แข่งแรง มีความสามัคคี
และมีน้าใจเป็นนักกีฬา

กองการศึกษา

- เยาวชน / ประชาชน
มีสุขภาพสมบูรณ์
ปราศจากโรค

กองการศึกษา

- ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษา

- ทาให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
- ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคี

กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
โครงการค่ายเยาวชนคนรักษ์ละงู

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และสติ
อารมณ์
- เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ทั้ง
8 ชุมชน จานวน 80 คน
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งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุขและ
เกี่ยวกับการดารงตนหรือใช้
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตในสังคม และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
- เด็กและเยาวชนทั้ง 8
ชุมชนมีความรักความสามัคคี
เพิ่มขึ้น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ความรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
แก่คณะกรรมการชุมชน
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลสัมพันธ์

3 โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง

เป้าหมาย
- จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่คณะกรรม การ
ชุมชน จานวน 100 คน

- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย - จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ความสามัคคีให้กับประชาชน
ต่างๆ โดยมีเด็ก เยาวชน
และประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน
เข้าร่วมการแข่งขัน
- วิ่งฟันรัน
- เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี
- พัฒนาการกีฬาให้แก่เด็ก
ความคิดที่สร้างสรรค์ และรู้จัก เยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- จัดกิจกรรมดนตรี
สร้างสรรค์แก่เด็ก เยาวชน
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งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

-สามารถนาความรู้ที่ได้
จากการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานมาใช้ในการดาเนินงาน
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

สานักปลัด

250,000 250,000 250,000 - ประชาชนมีสขุ ภาพ
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) พลานามัยที่ดีขึ้น และมีความ
สามัคคี

สานักปลัด

100,000
(งบ อปท.)

สานักปลัด

100,000
(งบ อปท.)

100,000 - เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
(งบ อปท.) - ทาให้มีความคิดที่
สร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน
ที่
1

โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
ผู้สงู อายุ คนพิการ และ
ให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่าง ผู้ป่วยเอดส์
มีความสุข

งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
204,000 204,000 204,000 - ผูส้ ูงอายุ คนพิการ และ
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.) ผู้ปว่ ยเอดส์สามารถ
ดารงชีวติ อยู่ได้อย่างมี
ความสุข

หน่วยงาน
สานักปลัด

- 69 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่

โครงการ

1

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้มีอาสาสมัครสามารถ - แกนนาชุมชน / เยาวชน
นาความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2555
(บาท)
-

งบประมาณและทีม่ า
2556
(บาท)
30,000
(งบ อปท.)

2557
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- อาสาสมัครสามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- 70 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
100,000 100,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
- ลดปัญหาท่อระบายน้า
อุดตันและน้าท่วมขังในเขต
เทศบาล

หน่วยงาน

1

โครงการขุดลอกท่อระบายน้า

- เพื่อขุดลอกท่อระบายน้า
ให้น้าไหลได้สะดวกและป้องกัน
ปัญหาน้าท่วมขัง

- ขุดลอกท่อระบายน้าของ
ถนนทุกสายในเขตเทศบาล
ตาบลกาแพงโดยการฉีดล้าง
ทาความสะอาดท่อระบายน้า

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

2

โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน
พังทลายและจุดชมวิวบริเวณ
สวนสาธารณะเทศบาล

- เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง
บริเวณแนวเขตสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพงที่ติดกับ
คลองละงู

ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นดินพังริมคลองละงูที่
ติดกับสวนสาธารณะเทศบาล
ตาบลกาแพง ความยาว
ประมาณ 100 เมตร

4,000,000
(งบ อปท.หรือ
งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอืน่ )

-

-

- สามารถป้องกันน้ากัดเซาะ
ตลิ่งพังได้
- สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยูส่ ืบไป

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน
ป้องกันดินพังทลาย , สามารถ - ก่อสร้างผนังกั้นน้า
พังทลายพร้อมทางเท้าบริเวณฌา ป้องกันน้าไหลบ่าท่วมขังงฌาปน คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกัน
ปนสถานจีน - อิสลาม
สถานจีน - อิสลาม
ตลิง่ พัง พร้อมทางเท้า
(รายละเอียดและแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด)
- จานวน 1 แห่ง

11,500,000
(งบ อปท.หรือ
งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น)

-

-

สามารถป้องกันดินพังทลาย ,
สามารถป้องกันน้าไหลบ่าท่วม
ขังงฌาปนสถานจีน - อิสลาม

กองช่าง
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6. 3 แนวทางการพัฒนาจัดระบบการบาบัด ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพือ่ - เพื่อส่งเสริมพหุภาคีในการ
พัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ดาเนินการพัฒนาชุมชนน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

- องค์กรภาครัฐ เอกชน ชมรม กลุ่มต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2

โครงการปิดทองหลังพระ
(จัดการน้าเสียในชุมชน)

- จัดประชุม/ อบรม/ รณรงค์
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลกาแพง
เกี่ยวกับการจัดการน้าเสียชุมชน

3 โครงการปรับปรุงสถานที่
กาจัดขยะให้ได้มาตรฐาน

- เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าเสีย
ในชุมชน
- เพื่อดูแลรักษาและอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมตามนโยบาย
รัฐบาล
- เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ในพื้นที่
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่ท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

- เพื่อให้มีสถานที่กาจัดขยะ
1. ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณกาจัดขยะ
ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ถนนลาดยาง
2. ก่อสร้างรั้วด้านหน้า
3. ก่อสร้างโรงเรือนคัดแยกขยะ
4. มีเครื่องชั่งน้าหนัก รถบรรทุกขยะก่อนนา
ไปทิ่ง
5. ก่อสร้างป้อมยาม

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)
30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

1,000,0
00
(งบ อปท.)

-

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
- ประชาชนมีส่วนร่วมและ
มีจิตสานึกในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
- มีการจัดการน้าเสียและมี
การบาบัดน้าเสียอย่างเป็น
ระบบ
- มีภาพลักษณ์และ
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นรวมทั้ง
สามารถลดมลพิษทีเ่ ป็นปัญหา
ต่อสุขภาพของประชาชนได้
- ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
- ประชาชนมีความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม
- มีสถานที่กาจัดขยะที่ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
- ปริมาตรขยะลดลง/รายได้
เพิ่ม
- นาขยะมาทาปุ๋ยเพิ่มรายได้

หน่วยงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
สานักปลัด

กองช่าง
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนาการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลและ
ติดตามประเมินผลแผน

- เพื่อเป็นการจัดเตรียม
โครงการ / กิจกรรม ให้อยู่ใน
ลักษณะที่พร้อมจะบรรลุใน
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและนาไปปฏิบัติได้ทันที
เมื่อได้รับงบประมาณ

- สารวจข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน (ราย
ครัวเรือน) / ประชุมประชาคม
เทศบาล ทั้ง 8 ชุมชนใน
เขตเทศบาล /จัดทารูปเล่ม
แผนพัฒนาเทศบาล

2

โครงการเทศบาลพบประชาชน

- เพื่อออกพบปะประชาชน
ใน 8 ชุมชนโดยให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เสนอปัญหาตามความ
ต้องการในการพัฒนาเทศบาล
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาล
- เพื่อเป็นการนาเสนอและ
สรุปผลงานในรอบปีที่ผา่ นมา

- จัดกิจกรรมการบริการและ
นิทรรศการต่างๆ เช่น
การแสดงสินค้า OTOP ,
การบริการด้านสุขภาพ
เบื้องต้น , การบริการตัดผม
ชาย , การบริการเสริมความ
งาม , การฉีดวัคซีน ,การจัด
นิทรรศการผลงานของ
เทศบาล ,กิจกรรมบันเทิง
ภาคกลางคืน ฯลฯ
- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับทราบปัญหา
ความต้องการของชุมชน

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 40,000 40,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

100,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- เทศบาลจะมีแผนพัฒนาเพือ่
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าและได้ใช้
งบประมาณอย่างมีระบบ

สานักปลัด

100,000 - ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
(งบ อปท.) ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เสนอปัญหาความต้องการใน
การพัฒนาเทศบาลให้
เจริญก้าวหน้า
- ประชาชนได้รับความรู้และ
ได้รับบริการด้านต่างๆ จาก
เทศบาล
- เกิดความรักความสามัคคี
และความเข้าใจอันดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่เทศบาลกับประชาชน

สานักปลัด

- 73 ที่

โครงการ

3 โครงการจัดประชุมประจาเดือน
กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ
และประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม.

5

โครงการจัดงานวันสตรีสากล

6

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลกาแพง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การคิดแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมของกลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
พนักงาน ลูกจ้างประจา
- เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจ พัฒนาบทบาทและ
ความสามารถของ อสม.
ในงานพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน

- จัดประชุม กลุ่ม ชมรม
คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
จานวนครั้งตามความเหมาะสม
และจาเป็น
- อสม.เทศบาลตาบลกาแพง
จานวน 120 คน

- เพื่อสนับสนุนให้สตรีได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล

- เพื่อจัดให้มีการเลือกตัง้ สมาชิก
สภาเทศบาลตาบลกาแพงจาก
การที่หมดวาระการดารง
ตาแหน่ง
7 โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชนเทศบาล - เพื่อจัดให้มีการสรรหาตัวแทน
ของชุมชนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- กิจกรรมต่างๆ สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้

สานักปลัด

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- อสม.ได้มีส่วนร่วมใน
กองสาธารณสุขและ
กิจกรรมและได้มีการรณรงค์
สิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
ให้แก่ประชาชน
- อสม.เกิดขวัญและกาลังใจมี
ความตื่นตัวในการพัฒนางาน
สาธารณสุขส่งผลให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สตรีในเขตเทศบาลได้มีส่วน
สานักปลัด
ร่วมในกิจกรรม

- สตรีในเขตเทศบาล ทัง้ 8
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรี
สากล และเดินรณรงค์

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

5,000
(งบ อปท.)

- จัดเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลกาแพง

270,000
(งบ อปท.)

-

-

- ประชาชนได้มีตัวแทน
เพื่อเข้าไปทาหน้าที่ตามอานาจ
หน้าที

สานักปลัด

- จัดการเลือกตั้งกรรมการ
ชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลกาแพง

5,000
(งบ อปท.)

-

5,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนได้มีตัวแทนของ
ชุมชน เพื่อทาหน้าประสานการ
ดาเนินงานระหว่างชุมชนกับ

สานักปลัด

เทศบาล

- 74 งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

8

อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู
ในโครงการกิจกรรมงานรัฐพิธี – ราช
พิธี ประจาปี 2555

- เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสานึก
ของประชาชนให้ราลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ที่มีต่อแผ่นดิน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันสาคัญต่างๆ

- จัดกิจกรรมวันวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา
มหาราช/ วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
- กิจกรรมวันปิยมหาราช
23 ตุลาคม
- งานรัฐพิธี – ราชพิธีอื่นๆ

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแก่
เยาวชน
- เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
- เพื่อลดปัญหาความมั่วสุม
และยาเสพติดในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินได้โดย
ปราศจาคสารพิษต่างๆ

- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน
และกิจกรรมร่วมพัฒนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนของ
เทศบาล

-

30,000
(งบ อปท.)

- สนับสนุนพืชผักให้
ประชาชนปลูกทั้ง 8 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลกาแพง

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

9 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สู่ชุมชนเข้มแข็ง

10 โครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีจิตสานึกหวง
แหนในการปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ
- ประชาชนมีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมวันรัฐพิธี-ราชพิธีโดย
เสมอภาค
- สร้างความสมัครสมาน
สามัคคีให้แก่ประชาชนทุกหมู่
เหล่า

สานักปลัด

-

- เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่สังคม
- สามารถลดปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

สานักปลัด

10,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนในชุมชนมีพืชผัก
สวนครัวไว้กินเองและทาให้
ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย
- ประชาชนสามารถบริโภคผัก

กองช่าง

ปลอดสารพิษ

11 โครงการบอกรักแม่ผ่านไมค์

- เพื่อส่งเสริมความรัก
ของพ่อแม่ และลูก
- เพื่อสร้างความผูกพันอันดีแก่
พ่อแม่ และลูก

- จัดกิจกรรมบอกรักแม่
ผ่านไมค์ เนื่องในวันที่ 12
สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันแม่
แห่งชาติ

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

10,000
(งบ อปท.)

- ทาให้แม่และลูกเกิดความรัก
ความผูกพันซึ่งกันและกัน มาก
ขึ้น

สานักปลัด

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- บุคลากรของเทศบาลมี
ศักยภาพในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น นาความรูท้ ี่ได้มาพัฒนา
เทศบาลให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

สานักปลัด

- บุคลากรเทศบาลตาบล
กาแพงมีศักยภาพและทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด
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7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทแก่บุคลากรเทศบาล

- เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้
ความสามารถของบุคลากร
เทศบาลตาบลกาแพง

- บุคลากรเทศบาลตาบล
กาแพง จานวนตามที่ระเบียบ
หนังสือสั่งการกาหนด

2

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
ลูกจ้าง เทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์การทางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

- จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้างเทศบาลจานวนครัง้
ตามความจาเป็นและเหมาะสม
- ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสมาชิกสภา
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
ตาบลกาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
(งบ อปท.)

-

300,000
(งบ อปท.)

-

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตาบลกาแพง

- จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล
ประจาปีตามตัวชี้วัดที่กาหนด

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

- บุคลากรของเทศบาลตาบล
กาแพงมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

สานักปลัด

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มากขึ้น
- พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

- บุคลากรของเทศบาล
มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด
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7.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

- เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง
- เพื่อสร้างแรงจูงใจและการ
ทางานเป็นทีม
- เพื่อสร้างความรัก สามัคคีและ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง
พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มชมรม
ต่างๆ

- จัดกิจกรรม นันทนาการ
พนักงานและลูกจ้างเทศบาล
โดยจัดการแข่งขันกีฬาเชือ่ ม
ความสามัคคี ,ตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น

2

โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

- เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล
มีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน

- ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน
ลูกจ้างประจาของเทศบาล
ประมาณ 37 คน เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจาปี

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)
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7.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลใน
การดาเนินงานของเทศบาลว่า
ประชาชนมีความคิดเห็น
อย่างไร มีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของเทศบาลแค่
ไหน

- สารวจความพึงพอใจด้าน
งานบริการของเทศบาล
จากประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้ง 8 ชุมชน

1

โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

2

โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล - เพื่อพัฒนาระบบงานของ
ของเทศบาล
เทศบาลตาบลกาแพงให้มี
ประสิทธิภาพ

- จัดประชุมพัฒนาระบบงาน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล
- สารวจข้อมูล จปฐ.
- สารวจข้อมูลประเมินผลอื่นๆ
เกี่ยวกับเทศบาล

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

16,000
(งบ อปท.)

16,000
(งบ อปท.)

16,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ทาให้เทศบาลได้รับทราบ
ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชน จากการที่เทศบาล
ดาเนินงานและสามารถแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป

สานักปลัด

- ระบบการดาเนินงานของ
เทศบาลมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด

3

โครงการประเมินการจัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะเทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อพัฒนาการให้บริการ
สาธารณะให้มีมาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
- เพื่อพัฒนาระบบการประเมิน
ตนเองให้สามารถนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงตนเอง

- ประชุมคณะทางานฯ
- สารวจข้อมูลตามแบบ
ประเมินตนเองของสานักงาน
คณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- สรุปผลการประเมิน

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

15,000
(งบ อปท.)

- สามารถพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะให้มี
มาตรฐานทีส่ ูงขึ้น
- สามารถนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงตนเองได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง

สานักปลัด

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
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7.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครือ่ งมือเครือ่ งใช้และสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จานวน 1 โครงการ มีทั้งหมด 37 รายการ

1.1 จัดซื้อรถกระบะแค็ป

- เพื่อให้มีรถไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ

- จานวน 1 คัน

1.2 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง

- เพื่อให้มีพัดลมสาหรับติดตั้ง
ในสานักงานเทศบาลบริเวณ
ห้องครัวเทศบาลและบริเวณห้อง
ถ่ายเอกสาร
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการ
ประชุมต่างๆ

- จานวน 2 ตัวๆ ละ
1,200 บาท

- เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการ
ปฏิบัติงาน

1.3 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
1.4 จัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์
ชนิดขาตั้ง

600,000
(งบ อปท.)

-

-

- สามารถรองรับภารกิจ
เร่งด่วนได้ดียงิ่ ขึ้น

สานักปลัด

-

2,400
(งบ อปท.)

-

สานักปลัด

- จานวน 1 เครื่อง

24,000
(งบ อปท.)

-

-

- ทาให้อากาศถ่ายเท
ได้สะดวกและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกสบาย
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

- จานวน 1 จอ

5,500
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

1.5 จัดซือ้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับแขก

1.6 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

1.7 จัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง

- เพื่อให้มีโต๊ะและเก้าอีส้ าหรับ
รับแขกในห้องกระจายเสียง
ตามสาย
- เพื่อให้มีเครื่องรับ-ส่งวิทยุ
สื่อสารไว้ใช้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จาก
การใช้อินเตอร์เน็ต และให้
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

- จานวน 1 ชุด

-

5,000
(งบ อปท.)

-

- งานบริการของเทศบาล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

- จานวน 1 เครื่อง

15,000
(งบ อปท.)

-

-

สานักปลัด

- จัดซื้ออุปกรณ์ขยาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย
พร้อมติดตัง้

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- สามารถใช้สอื่ สารข้อมูล
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที
- ประชาชนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์
จากการใช้อินเตอร์เน็ต
และให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
และได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ
- สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ
- สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้
ทันท่วงที
- สามารถแก้ไขปัญหา
ขณะเกิดน้าท่วมขังได้

สานักปลัด

สานักปลัด

- 79 ที่

โครงการ
1.8 โทรศัพท์โชว์เบอร์
1.9 จัดซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตัง้

1.10 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
พร้อมเครื่องยนต์
1.11 จัดซื้อปั๊มสูบน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800
(งบ อปท.)
200,000
(งบ อปท.)

- เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีป้ายสาหรับเป็น
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข้าวสาร

- จานวน 1 เครื่อง

- เพื่อให้มีเรือท้องแบน
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในยามที่
เกิดอุทกภัย
- เพื่อใช้สูบน้าเสียในบ่อ ขณะ
เกิดน้าท่วมขังภายในชุมชน

- จานวน 2 ลาๆ ละ
80,000 บาท

-

160,000
(งบ อปท.)

-

- จานวน 4 ตัวๆ ละ
3,500 บาท

14,000
(อปท.)

-

-

- จานวน 1 ชุด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

1.12 จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง
พร้อมติดตัง้

- เพื่อปรับอากาศภายในห้อง
เก็บพัสดุ

- จานวน 3 ตัวๆ ละ
1,200 บาท

-

3,600
(งบ อปท.)

-

1.13 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

- เพื่อใช้ปรับอากาศในสถานที่
ประชุมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
นอกสถานที่
- เพื่อใช้รับรองแขกผู้มีเกียรติ

- จานวน 3 ตัวๆ ละ
2,000 บาท

6,000
(งบ อปท.

-

-

- จานวน 1 ชุด

-

15,000
(งบ อปท.)

-

- จัดหาชั้นวางเอกสารสาหรับ
ติดฝาผนัง

-

35,000
(งบอปท.)

-

1.14 จัดซื้อชุดรับแขก

ที่มาเยี่ยมเยียนเทศบาลและใช้
ในโอกาสต่าง ๆ
1.15 จัดหาชั้นวางเอกสารพร้อมติดตั้ง

- เพื่อใช้สาหรับเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

- ทาให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวกและสามารปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวกสบาย
- ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม/
กิจกรรมได้รับความสะดวกและ
บริการที่ดีจากเทศบาล
- แขกผู้มีเกียรติได้รับดูแลและ
การต้อนรับที่ดีจากเทศบาล
สร้างสัมพันธภาพที่ดีตอ่
หน่วยงาน
- มีชั้นวางเอกสารสาหรับ
เอกสารอย่างเป็นระบบและ
ความความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองคลัง

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ทาให้ผู้ใช้ห้องประชุมรับฟัง
การประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

- ทาให้ผู้ใช้ห้องประชุมรับฟัง
การประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ทาให้ปฏิบัตงิ านได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

-80ที่

โครงการ
1.16 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง

1.17 จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง

1.18 จัดซื้อไมโครโฟนคออ่อน
แบบตั้งโต๊ะ
1.19 จัดซื้อปั๊มลม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องประชุม
สามารถรับฟังเสียงได้อย่าง
ชัดเจน
- เพื่อให้มีรถไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ

- ติดตั้งเครื่องสียงห้อง
ประชุมอาคารธรรมาภิบาล

- เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องประชุม
สภาสามารถรับฟังสียงได้อย่าง
ชัดเจน
- เพื่อใช้ปั๊มลมล้อรถทุกชนิด
- เพื่อใช้สาหรับพ่นสี

- จานวน 1 คัน

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
(งบ อปท.)
-

-

- จานวน 8 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท

3,000,0
00
(งบ อปท.)
24,000
(งบ อปท.)

-

-

- จัดซื้อปั๊มลม
จานวน 1 เครื่อง

28,000
(งบ อปท.)

-

-

กองช่าง

กองช่าง

1.20 จัดซื้อเครือ่ งตบดิน

- จัดซื้อเครื่องตบดิน
จานวน 1 เครื่อง

1.21 จัดหาชั้นวางเอกสารติดฝาผนัง
พร้อมติดตัง้

- เพื่อใช้ทุบอัดพื้นผิวให้แน่น
และปรับระดับของพื้นผิวดิน
ประเภททรายและดินปนทราย
- เพื่อใช้สาหรับบดอัดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
- เพื่อให้มีชั้นวางเอกสารไว้ใช้
ปฏิบัติงาน

1.22 จัดซื้อเครือ่ งพ่นหมอกควัน
ชนิดสะพายไหล่

- เพื่อให้มีเครื่องพ่นหมอกควัน
ใช้สาหรับกาจัดยุงและแมลง

- ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 1 เครื่อง

- จัดจ้างทาชั้นวางเอกสาร
ติดฝาผนัง จานวน 1 ชุด

19,000
(งบ อปท.)

-

-

- ทาให้ปฏิบัตงิ านได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

-

35,000
(งบ อปท.)

-

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

65,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีชั้นวางเอกสารสาหรับ
เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
ต่อการปฏิบัตงิ าน
- สามารถลดปัญหาการ
เกิดโรคที่มียุงและแมลง
เป็นพาหะลงได้

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-81ที่

โครงการ
1.23 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิด 2 บาน
1.24 จัดซื้อรถจักรยานยนต์

1.25 จัดซื้อพัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง
ภายในอาคารตลาดสด (ชั้น 2)

วัตถุประสงค์
- เพื่อใช้เก็บเอกสารและ
เครื่องมือเครือ่ งใช้งานรักษา
ความสะอาด
- เพื่อให้มีรถจักรยานยนต์
ไว้ใช้ปฏิบัติงานในกิจการของ
เทศบาล เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีพัดลมติดเพดาน
ในอาคารตลาดสดเทศบาล
(ชั้น 2)

เป้าหมาย
- จานวน 1 ตู้

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,000
(งบ อปท.)

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์
100 ซีซี จานวน 1 คัน
ใช้ในกองสาธารณสุขฯ

-

37,000
(งบ อปท.)

-

- จานวน 10 ตัว ๆ ละ
1,250 บาท

-

12,500
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- มีชั้นวางเอกสารและ
เก็บเครื่องมือ เครื่องใช้
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

- มีพัดลมติดผนังภายใน
อาคารตลาดสด (ชั้น 2)

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1.26 จัดซื้อลาโพง / ไมโครโฟน
และขาตั้งไมโครโฟน

- เพื่อขยายเสียงประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการได้รับฟังทั่วถึง

- ติดตั้งในตลาดสดเทศบาล
ตาบลกาแพง

15,000
(งบ อปท.)

-

-

1.27 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ดังนี้ - เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข
- เครื่องวัดความดันโลหิต
แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
- กระเป๋าใส่ยา
กาแพง
- เครื่องชั่งน้าหนัก

- ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
- เครื่องวัดความดันโลหิต
2 เครื่องๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 7,000 บาท
- กระเป๋าใส่ยา 1 ใบๆ ละ
3,000 บาท
- เครื่องชั่งน้าหนัก
1 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท

17,000
(งบ อปท.)

-

17,000
(งบ อปท.)

1.28 จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2

- จานวน 2 ตัวๆ ละ
1,200 บาท

2,400
(งบ อปท.)

-

-

- เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- มีลาโพงใช้ในอาคาร
ตลาดสดทุกหลัง
ผู้ประกอบการได้รับข่าวสาร
ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
- เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น

- มีเก้าอี้ทางานไว้ใช้
ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

-82ที่

โครงการ
1.29 จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับ 3-6
1.30 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิง่
ระบบดิจิตอล
1.31 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
แบบเหล็ก 4 ชัน้
1.32 จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์
(แบบชั้นล่างสามารถเก็บเอกสารได้ )

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีเก้าอี้ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีกล้องถ่ายรูปไว้ใช้
ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ
- เพื่อให้มีชั้นวางหนังสือศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง
- เพื่อให้มีชั้นวางโทรทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตาบล
กาแพง

เป้าหมาย
- จานวน 1 ตัว
- จานวน 1 กล้อง
- จานวน 1 ชุด
- จานวน 1 ชุด

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000
(งบ อปท.)
9,000
(งบ อปท.)
4,000
(งบ อปท.)
4,000
(งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- มีเก้าอี้ทางานไว้ใช้
ปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
- มีชั้นสาหรับวางหนังสือศูนย์

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเทศบาลตาบลกาแพง

- มีชั้นวางโทรทัศน์

กองการศึกษา

1.33 จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์

1.34 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
แบบล็อกเกอร์ 4 ชั้น 12 ช่อง
1.35 จัดซื้อชั้นวางสือ่ ของเล่น

1.36 จัดซื้อชั้นวางรองเท้า

1.37 จัดซื้อตู้ลาโพงขยายเสียง
แบบพกพา
1.38 จัดซื้อเครือ่ งเสียงชุดเล็ก
แบบตั้งพื้น พร้อมไมค์ลอย

- เพื่อใช้สาหรับวางคอมพิวเตอร์ - จานวน 1 ตัว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง
- เพื่อใช้สาหรับเก็บเอกสาร
- จานวน 1 ชุด

3,000
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

5,500
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

- เพื่อใช้สาหรับวางสื่อของเล่น
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง
- เพื่อใช้สาหรับวางรองเท้า
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล
ตาบลกาแพง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านละงู
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนเทศบาลตาบล
กาแพง

- จานวน 1 ชุด

6,000
(งบ อปท.)

-

-

กองการศึกษา

- จานวน 1 ชุด

3,000
(งบ อปท.)

-

-

- จานวน 1 ชุด

3,500
(งบ อปท.)

-

-

- จานวน 1 ชุด

5,000
(งบ อปท.)

-

-

- มีชั้นสาหรับวางสื่อ
ของเล่นอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
- มีชี้นสาหรับวางรองเท้า
นักเรียนอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
- การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การปฏิบัติงานในการ
ให้บริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

-83ที่
2

โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
2.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
(จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

2555
(บาท)
จานวน 1 โครงการ
- จานวน 2 เครื่องๆ ละ
6,600
3,300 บาท
(งบ อปท.)

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง

-

งบประมาณและทีม่ า
2556
2557
(บาท)
(บาท)
มีทั้งหมด 6 รายการ
17,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

- การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

2.3 จัดซื้อพรินเตอร์ ขาว-ดา
ชนิดถ่ายเอกสารได้
2.4 จัดซื้อพรินเตอร์ สี/ขาว-ดา

2.5 จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
(INKJET Printer)
2.6 จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็ว

- เพื่อให้มีเครื่องพรินเตอร์
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

3 โครงการปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล
เทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อปรับปรุงอาคาร
ธรรมาภิบาลให้ได้มาตรฐาน

4 โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลกาแพง

- เพื่อปรับปรุงอาคาร
สถานธนานุบาลเทศบาลตาบล
กาแพงให้ได้มาตรฐาน

- จัดซื้อพรินเตอร์
จานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อพรินเตอร์ สี/ขาวดา จานวน 1 เครื่อง

3,550
(งบ อปท.)

6,500
(งบ อปท.)
-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองคลัง
กองช่าง

- จานวน 1 เครื่อง

3,900
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 34 เครื่องๆ ละ
3,300 บาท
- ปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล

112,200
(งบ อปท.)

-

-

- การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

100,000
(งบ อปท.)

-

-

- ทาให้มีห้องประชุมหรือ
จัดกิจกรรมต่างๆที่ได้
มาตรฐาน

สานักปลัด

15,000
(งบ อปท.)

-

-

- ทาให้มีสถานธนานุบาล
ที่ได้มาตรฐาน

สานักปลัด

- ติดตั้งลวดตาข่าย ขนาดช่อง
ตาข่าย 1ฝ”
- ท่อเหล็กอาบสังกะสี
(คาดเหลือง) ุ 1”
โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 19.60 ตร.ม.

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
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7.6 แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

1

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์
ด้านความปลอดภัยทางถนน

- เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ - จัดอบรมประชาชนในเขต
ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน เทศบาลตาบลกาแพง
อย่างปลอดภัยและปฏิบัติ
ทั้ง 8 ชุมชน (200 คน)
ตามกฎจราจร
- เพื่อรณรงค์การสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

2

โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการ
ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ อปพร.เทศบาล

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานแก่สมาชิก อปพร.
เทศบาล

3 โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยฉุกเฉิน พร้อม - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อุปกรณ์

-

30,000
(งบ อปท.)

-

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามกฎจราจร
- ประชาชนมีการสวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

สานักปลัด

- จัดฝึกอบรมทบทวนด้าน
การป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่สมาชิกอปพร.
เทศบาล จานวน 120 คน

20,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

- สมาชิก อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- บ้านเมืองมีความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น

สานักปลัด

จานวน 1 คัน

-

600,000
(งบ อปท.)

-

- สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันต่อเหตุการณ์

สานักปลัด

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
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7.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกิจการท้องถิน่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1

โครงการพัฒนาการให้บริการและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล

- เพื่อเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ด้านประชาสัมพันธ์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

- พัฒนาการให้บริการและ
70,000
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
(งบ อปท.)
เทศบาล โดยการจัดทา
รายงานประจาปี/จัดทาไวนิล
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ฯลฯ
2 อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอละงู
- เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นสื่อกลาง
- พัฒนาปรับปรุงศูนย์รวม
16,500
ในโครงการอานวยการศูนย์รวมข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้เข้า ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
(งบ อปท.)
ข่าวสารการซือ้ หรือการจ้างขององค์การ มามีส่วนร่วม
จ้างระดับอาเภอให้มี
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ซื้อหรือการจ้าง
- เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการ
3 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน - เพื่อให้มีป้ายสาหรับเป็น
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
100,000
เขตเทศบาล
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
บริเวณหน้ามัสยิดกาแพง /
(งบ อปท.)
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
หน้าสนามฟุตบอลตรงข้าม
- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ สนง.เทศบาลตาบลกาแพงและ
ข้อมูลข่าวสาร
อื่นๆ
4 โครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ขอ้ มูล - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
30,000
ประชาชน
ข่าวสารที่กว้างไกล
ข่าวสารเทศบาล
(งบ อปท.)
- เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนทุกเพศ ทุก
วัย

70,000
(งบ อปท.)

70,000
(งบ อปท.)

- ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์

สานักปลัด

16,500
(งบ อปท.)

16,500
(งบ อปท.)

สานักปลัด

-

-

30,000
(งบ อปท.)

30,000
(งบ อปท.)

- เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ
- สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารการซือ้ หรือการจ้าง
- สามารถอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้รับบริการ
- เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
ให้ผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ
- สามารถเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ
- ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- เกิดความรู้ทันต่อเหตุการณ์
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7.8 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรายได้ แผนทีภ่ าษี และทะเบียนทรัพย์สนิ
งบประมาณและทีม่ า

กองช่าง

สานักปลัด

ที่

โครงการ

1

โครงการคืนกาไรแก่ผู้เสียภาษีภายใน
กาหนด

2

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อกระตุ้นประชาชนที่อยู่ใน
ข่ายเสียภาษีให้มีความ
กระตือรือร้นที่เสียภาษีแก่
เทศบาลตาบลกาแพง
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษี
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อการเสียภาษีของ
ประชาชน

- ประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสีย
ภาษีแก่เทศบาลตาบลกาแพง

- จัดทาสือ่ สิ่งพิมพ์เอกสาร
แผ่นพับ ป้าย และอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชน
ผู้เสียภาษี
3 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีการ
ผู้ใช้งานแผนที่ภาษีและ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทะเบียนทรัพย์สิน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการรับชาระภาษี โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ปรับปรุงข้อมูลผู้เสียภาษีได้
ทรัพย์สินเพือ่ ใช้ในการบริการรับ อย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็น
ชาระภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
- เพื่อให้สามารถปรับปรุงข้อมูล การรับบริการชาระภาษีมี
เชิงบรรยายที่มีความซับซ้อนได้ รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างถูกต้อง แม่นยา และเป็น
ธรรมต่อผูเ้ สียภาษี

2555
(บาท)
6,000
(งบ อปท.)

2556
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)

2557
(บาท)
10,000
(งบ อปท.)

20,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

40,000
(งบ อปท.)

-

150,000
(งบ อปท.)

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นในการชาระภาษี
แก่เทศบาล

กองคลัง

- ประชาชนผู้เสียภาษีเกิด
ทัศนคติที่มีตอ่ การเสียภาษี
ชาระภาษีภายในกาหนด และ
เทศบาลมีรายได้มากขึ้น
- ผู้รับบริการเสียภาษีได้มี
ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นธรรมเพิ่มขึ้น
- เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การ
ให้บริการและหน่วยงาน

กองคลัง

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

กองคลัง

-87ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้เทศบาลจัดเก็บเอง
ให้สามารถจัดเก็บได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย

-ให้บริการรับชาระภาษีนอก
สถานที่ที่ทางาน
- ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ
รับชาระภาษี
- จัดหาเครื่องมือเครือ่ งใช้ใน
การจัดเก็บภาษี
- จัดทามาตรการจูงใจใน
การเสียภาษี

-

40,000
(งบ อปท.)

-

- จัดเก็บรายได้ ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นธรรม
- เทศบาลมีรายได้
จากการจัดเก็บเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

กองคลัง

5

- เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้
จัดทาเอกสาร แผ่นพับและให้
คณะกรรมการร่วมตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง

-

15,000
(งบ อปท.)

-

- การจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลมีความถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม
- เทศบาลได้รับความร่วมมือ
จากภาคประชาชนในโครงการ
ต่าง ๆ กิจกรรมเพิ่มขึ้น

กองคลัง

โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมคณะกรรมการจัดซือ้
จัดจ้าง
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
7.9 แนวทางการพัฒนารักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น

- เพื่อดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสวนสาธารณะ
เทศบาลตาบลกาแพง

- จัดจ้างเหมา อปพร.
เทศบาลดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสวนสาธารณะ
จานวน 3 คน

2

โครงการติดตัง้ โทรทัศน์วงจรปิด
ในเขตเทศบาล

- เพื่อให้มีโทรทัศน์วงจรปิด
สาหรับเก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆ
ในเขตเทศบาล
- เพื่อป้องกันเหตุรา้ ยทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นได้

- ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
ภายในเขตเทศบาลตาบล
กาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
175,000
175,000
175,000
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)
(งบ อปท.)

7,000,000
(งบ อปท.หรือ
งบอุดหนุนจาก
หน่วยงานอื่น

-
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8.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
งบประมาณและทีม่ า

-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- สวนสาธารณะมีความสงบ
เรียบร้อย ปราศจากกลุ่มวัยรุ่น
มั่วสุม

สานักปลัด

- ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
- ลดปัญหาเหตุรา้ ยต่างๆ

กองช่าง

ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

- พัฒนาอาชีพประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบลกาแพง
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8.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

2555
(บาท)
-

2556
(บาท)
200,000
(งบ อปท.)

2557
(บาท)
-

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชน

สานักปลัด

ที่
1

โครงการ
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

- ชมรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารอาเภอละงู ออก
ร้านขายอาหาร
- ประกวดมิสมรกตอันดามัน
- บูทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ
- ประกวดแข่งขันแอโรบิก
กาแพงซุปเปอร์แดนซ์
- กิจกรรมการแสดงต่างๆ
- แข่งขันมินิมาราธอนและฟัน
รัน ฯลฯ
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8.3 แนวทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซือ้ อย่างยัง่ ยืน

งบประมาณและทีม่ า
ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 - นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.) และทาให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
สานักปลัด

ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล
เรื่องการรักษาความสะอาด
การสุขาภิบาล และการร่วมมือ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย
- ผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลตาบลกาแพง

งบประมาณและทีม่ า
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000 30,000
(งบ อปท.) (งบ อปท.) (งบ อปท.)

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- ผู้ประกอบการในตลาดสด
เทศบาลมีความตื่นตัวและ
ร่วมมือกันพัฒนาตลาดสด
เป็นตลาดสด ตลาดดีมี
มาตรฐานอย่างยั่งยืน

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 6
โครงการที่ประสงค์จะดาเนินการร่วม
หรือขอรับการสนับสนุนจาก อปท. / หน่วยงานอืน่
(พ.ศ. 2555-2557)
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เทศบาลตาบลกาแพง (พ.ศ. 2555-2557)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

สมทบเงินเข้าร่วมโครงการ
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร อาเภอละ
งู (ระยะที่ ๑)

- เพื่อให้เทศบาลและอปท.
ใกล้เคียง 20 แห่ง มีศูนย์
กาจัดขยะฯ
- เพื่อกาจัดขยะได้อย่างถูกวิธี
และถูกสุขลักษณะ
- เพื่อเป็นสถานทีร่ องรับขยะมูล
ฝอยได้ในระยะยาว
- เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่ อ สร้ า งบ่ อ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย 4,000,0 8,600,0 8,600,0 - เทศบาลและอปท.ใกล้เคียง
รองรั บ ขยะมู ล ฝอยประมาณ 10 ปี
00
00
00
20 แห่ง มีศูนย์กาจัดขยะฯ
พื้ น ที่ ประมาณ 9 ไร่ (ระยะที่ 1)
- สามารถกาจัดขยะได้อย่าง
และก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสียรองรับ
ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ
ปริ ม าณน้ าเสี ย 20 ปี (ตลอดอายุ
- สามารถรองรับขยะมูลฝอย
โครงการ)
ได้ในระยะยาว
- น าขยะที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื้ น ที่ ที่ จ ะ
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ก่อสร้างโครงการลง บ่อฝังกลบ
ที่ดีขึ้น
- ปรับเตรียมพื้นที่ก่อสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และอาคารต่างๆ
- ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
งานถนนทางเข้ า งานท่ อ ลอด งาน
ก่ อ สร้ า งถนน คอนกรี ต ภายใน
โครงการงานประปาบาดาล และงาน
ระบายน้าในพื้นที่โครงการ
- ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ขนาด
40 ตัน/วัน (ระยะที่ 1) ก่อสร้าง
ระบบหมักปุ๋ย และร่อนปุ๋ย ขนาด 70
ตัน/วัน (ตลอดอายุโครงการ) อาคาร
ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ย อาคาร
สานักงาน ห้องน้าพนักงาน อาคาร
เก็บวัสดุ อาคารจอดเครื่อง จักรกล
อาคารซ่อมบารุง เครื่องชัง่ และป้อม
ยาม / จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
อบจ.สตูล/
หน่วยงานอื่น
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2

โครงการ
โครงการพัฒนาปรับปรุง
บ่อบาบัดน้าเสียชุมชนขนมจีน
หมู่ที่ 3 ตาบลกาแพง
อาเภอละงู จังหวัดสตูล

3 โครงการพัฒนาปรับปรุง
คลองน้าตาย หมู่ที่ 3, 4
ตาบลกาแพง อาเภอละงู
จังหวัดสตูล

- เพื่อป้องกันน้าท่วมขังในเขต
ชุมชน และเพื่อให้การระบายน้า
ในคลองเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

งบประมาณและทีม่ า
เป้าหมาย
2555
2556
2557
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้าโดยการ 3,000,00
ขุดลอกปรับพื้นที่แนวคลองและก่อสร้างแนว
0
คลองระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปาก
เปิด

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คลองน้าตายให้ได้มาตรฐาน
มีผนังกั้นดินพังทลาย

- ปรับปรุงคลองน้าตายโดยการขุดลอก
ปรับพื้นที่และก่อสร้างคลองระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากเปิด

วัตถุประสงค์

รวม

20,000,0
00

-

-

25,155,90
0

4,311,80
0

4,311,80
0

ผลลัพธ์ทีค่ าดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน

- สามารถป้องกันน้า
ท่วมขังชุมชนและระบาย
น้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

อบจ.สตูล/
หน่วยงานอื่น

- สามารถระบายน้าลงสู่
ลาห้วยและป้องกันน้าท่วม
ขังในเขตชุมชนของ
เทศบาล

อบจ.สตูล/
หน่วยงานอื่น

ส่วนที่ 7
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
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ส่วนที่ 7
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสูก่ ารปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งานพั ฒ นาของเทศบาล
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
กาหนดให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น ซึ่ ง เทศบาลต าบลก าแพงได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย
1. นายชัยพร
เอ้งฉ้วน
ประธานกรรมการ
2. นายสากาเรีย
แดงนุ้ย
กรรมการ
3. นายเล็ก
ชูสกุล
กรรมการ
4. นายรมหลี
หลีหมาด
กรรมการ
5. นายสมาน
แดงนุ้ย
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.วรกฤต
กาญจนเกยูร
กรรมการ
7. ท้องถิ่นอาเภอละงู
กรรมการ
8. ปลัดอาเภอละงูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา
กรรมการ
9. ผอ. กองช่าง
กรรมการ
10. ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
11. นายธีรวัฒน์
เด่นบุรณะ
กรรมการและ
เลขานุการ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้ จากการติด ตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตาม และประเมิน ผล
แผนพั ฒนาให้ประชาชนในท้ องถิ่น ทราบโดยทั่ วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ปดิ ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้
หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบ
ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล ก าหนดห้ ว งเวลาในการติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ
โดยคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ควรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย
โครงการละ 1 ครั้ง และประเมิน ผลโครงการในภาพรวมอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น น าเสน อ
ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

