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สว่นที ่1 

บทน า 

 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลก าแพง เป็น

แนวทางหนึ่งที่ท าให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะการ

วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้

ทรัพยากร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

เขตเทศบาลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นการน า

แผนงาน/โครงการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี ของ

เทศบาล ซึ่ งไ ด้ก าหนดวิ สัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่ งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาไว้แล้ว มาก าหนดเป็น

แผนพัฒนาสามปี เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ต่อไป 

1. ลกัษณะของแผนพัฒนาสามป ี 

  แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นแผนพัฒนา

ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์               การพัฒนาระยะ 5 ปี  กล่าวคือ 

เป็นการน ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการและ

เปูาหมายของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา มา

พิจารณาด าเนินการส าหรับในปีที่ 1-3                     แต่มีรายละเอียดเพิ่ม

มากขึ้น และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้งบประมาณของปีนั้นๆ 

นอกจากนี้แผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี จะมีสภาพ

ความพร้อม 3 ประการ คือ 

  1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ 

  2. มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบรายการ 



  3. มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ 

  แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลก าแพงมีลักษณะกว้างๆ 

ดังนี้ 

  1.เป็นเอกสารที่ มีความสอดคล้องกับวิ สัยทัศน์  พันธกิ จ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2556-2560) 

  2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาเป็นรายปี รวม 3 ปี 

(พ.ศ.2556-2558)                                 และมีวัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่

รับผิดชอบชัดเจน 

  3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการที่จะด าเนินการในแต่

ละปี รวม 3 ปี โดยสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่องและทบทวนได้ทุกปี 

  4.  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากับเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

2.วตัถปุระสงคข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 1. เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการ

ด าเนินงานและประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. เพื่อให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3. เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ได้น าโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุ

วัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 

 4. เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในอนาคต และสามารถน ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี ว่ามี

ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ินเพียงใดหรือมีจุดเน้น

ไปทิศทางใด 
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 5. เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง 

เพื่อน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนา               ให้สอดคล้องกัน 

 6. เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 



 7. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนา      สามปีอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท า

แผนในปีต่อๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน 

3. ขัน้ตอนในการจดัท าแผนพฒันาสามปี 

  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                และสังคมแห่งชาติ แผน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสงขลา-สตูล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สตูล แผนพัฒนาอ าเภอ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 

จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

  (1) ขั้นตอนการเตรียมการจัดท าแผน 

  (2) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  (3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

  (4) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นหลักการพัฒนา 

โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา รวมถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 

  (5) ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

  (6) ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและ

ประกาศใช้ 

4. ประโยชนข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลก าแพง ถือเป็น

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เทศบาลสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตาม

วัตถุประสงค์ ต่อเนื่อง และบรรลุผลตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งด้านระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ 

รวมถึงการบริหาร                 การจัดการ เพราะมีการวางแนวทางการใช้

ทรัพยากรไว้แล้วทุกด้าน โดยเฉพาะในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี              

ได้เน้นในเรื่องการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาการพัฒนา 

ความต่อเนื่อง และการจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมถึงการ

ทบทวน ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมการพัฒนา                 

ในทุกด้านตลอดระยะเวลาสามปี เพื่อให้สนองตอบต่อปัญหา ความ

ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้อย่างแท้จริง 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่2 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคัญ 



ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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สว่นที ่2 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพืน้ฐานทีส่ าคญัของทอ้งถิน่ 

 



ขอ้มลูทัว่ไป 

ประวตัคิวามเปน็มา 

 เทศบาลต าบลก าแพง  เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง              ตามพระราชบัญญัติการ

เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ .ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของ

สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ก่อนที่จะกล่าวถึง                   ความเป็นมาของเทศบาลต าบลก าแพง 

จะต้องขอกล่าวถึงเมืองละงู ในอดีตว่าเป็นมาอย่างไร 

 ความเป็นมาของเมืองละงูนั้น ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

หรือพงศาวดารบอกไว้ชัดเจนว่าชุมชนละงูหรือเมืองละงูตั้งขึ้นในสมัยใด 

แต่มีหลักฐานส าคัญ 2 อย่างที่เป็นร่องรอยให้เช่ือได้ว่าละงูมีความเจริญ

มาก่อนมูเก็ม โดยจนถึงขั้นตั้งเป็นเมืองมาแล้ว ดังนี้ 

 1. ช่ือเมืองละงูปรากฏในต านานเมืองนครศรีธรรมราช คือในปี พ.ศ. 

1950 สมัยเจ้าผู้ครองเมืองนคร พระพนมวังนางสะเยงทอง ได้แต่งตั้งเจ้า

เมืองให้เจสาวังกินเมืองละงู ให้ช่ือราชาจุราเจนาคาลายังเมีย            เป็น

ผู้ปกครองเมืองละงู  ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละ

งูนั้น ก่อนเมืองสตูล หรือสโตยจะเ กิดถึง 350 ปี  (รวมเรื่อง เมือง

นครศรีธรรมราช 2505:56-57)  

 2. ชุมชนละงู และบาราเกต ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก โดย

ตามหลักฐานแผนที่วาด                       ช่ือ Map of Kingdom of siam 

and cochin china จัดท าขึ้นโดยชาวตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2371 และได้

ปรากฏช่ือเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู  (ละงู) Meerahit เมราหิต (บารา

เกต คือ ต.ท่าแพ) และ Cettool         เซตตูล (สตูล) แสดงว่าละงู มี

ลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อขาย

สินค้า 

 ค าว่า “ละงู” เข้าใจว่าช่ือเดิมคงเป็น กรางู หรือ กะละงู หรือ กราละงู 

ค าว่า กรา เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่า ปาก ดังเช่น ปากบารา  ปากน้ า  

ปากละงู ปากปิง หรือ ปากพนัง ปากแพรก   ปากพยูน  เป็นต้น 

 ละงู หรือที่เรียกว่า “ลากู” อันหมายถึงการซื้อง่ายขายคล่อง ซึ่งสมัย

นั้นการสัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล-ละงู ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน (ถนน

สายฉลุง -ละงู ไม่มี)  ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรื อเรือ ท่าเรือ        

ปากบาราเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคยเป็นที่



ท าการค้าขายระหว่างท่าเรือม าบัง ท่าเรือสุไหงอุเป (อ าเภอทุ่งหว้าใน

ปัจจุบัน) หรือท่าเรือปีนัง (เกาะหมาก) นอกจากนี้ก็ยังมีการค้าระหว่าง

ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 

 ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญ สุขาภิบาลก าแพงจึงเป็นจุด

ศูนย์กลางของการขนส่ง การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในอดีต 

จนเกิดตลาดละงูมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสุขาภิบาลต าบล

ก าแพง 
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 ตามหลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่ม 72 ตอนที่ 74 ฉบับพิเศษหน้า 

144 วันที่ 17 กันยายน  2498 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง

สุขาภิบาลต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โดยที่เห็นเป็นการสมควร

ให้ยกฐานะท้องถ่ินบางส่วนในต าบลก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ขึ้น

เป็นสุขาภิบาล ท าให้ท้องถ่ินแห่งนี้มีรูปแบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมา

กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนฐานะเป็น “เทศบาลต าบล

ก าแพง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

1. สภาพทัว่ไป 

 เทศบาลต าบลก าแพง  เป็นเทศบาลต าบลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

ฐานะมาจากสุขาภิบาลก าแพง  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง

ฐานะ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 

ปัจจุบันเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง แต่มีความเจริญเติบโตรองจาก



เทศบาลเมืองสตูล เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยน

สินค้าทางด้านการเกษตรกับด้านการประมง และสินค้าอื่น ๆ ของ

ประชาชนจากอ าเภอต่าง ๆ โดยรอบ คือ อ าเภอละงู  อ าเภอท่าแพ  อ าเภอ

ทุ่งหว้า และก่ิงอ าเภอมะนัง รวมทั้งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย  และ

ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะตะรุ

เตา  เกาะอาดัง เกาะหลีเปฺะ  หมู่เกาะเภตรา หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบก

กับน้ าตกวังสายทอง ถ้ าภูผาเพชร ฯลฯ      ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้นับแสนคน ซึ่งนับวันจะทวีจ านวนเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ยังเป็นศูนย์กลางของการ

คมนาคมขนส่ง และการบริการด้านต่าง ๆ                  อีกจ านวนมาก 

  1.1 ลักษณะทีต่ัง้ 

เทศบาลต าบลก าแพง ตั้งอยู่ในหมู่ที่  3 และหมู่ที่ 4 ต าบล

ก าแพง อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  มีพื้นที่ รวม  2.61 ตารางกิโลเมตร โดยมี

อาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ    จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การ

บริหารต าบลก าแพง อ าเภอละงู       จังหวัดสตูล 

ทิศใต้    จดคลองละงู 

ทิศตะวันออก   จดหมู่ที่ 7 ต าบลก าแพง  และคลองละงู 

ทิศตะวันตก   จดคลองปากปิง  และคลองละงู   

- เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูล  

ประมาณ  52  กิโลเมตร 

- เทศบาลต าบลก าแพง  ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง 

ประมาณ  100 กิโลเมตร 

- เทศบาลต าบลก าแพงห่างจากอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ประมาณ 110 กิโลเมตร 

- เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ประมาณ 170 กิโลเมตร 

- เทศบาลต าบลก าแพง ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 

1,140 กิโลเมตร 
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 1.2 ลกัษณะภมูปิระเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลต าบลก าแพง 

เป็นที่ราบมีคลองละงู                       คลองปากปิง  และล าห้วยต่าง ๆ เป็น

อาณาเขตล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ท าให้มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร การประมง                   

การปศุสัตว์ตลอดปี  ส่วนใจกลางเมืองเป็นย่านธุรกิจการค้า การพาณิชย์  

และการบริการต่างๆ 

  1.3 ลักษณะภมูอิากาศ 

         สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดต่างๆ ของ

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน        โดยทั่วไป คือ มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุก

ในห้วงระยะเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูร้อนจะอยู่ในห้วงระยะเดือน

พฤศจิกายน -พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 27.4 องศาเซลเซียส 

ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 80% มีปริมาณน้ าฝนตก เฉลี่ยทั้งปี  2,379.90 

มิลลิเมตร 

  1.4 สภาพเศรษฐกิจ 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพการค้าขาย                         รองลงมาคือ การเกษตร การประมง 

การปศุ สัตว์  ท านา  ท าสวน และรับจ้างทั่ วไป โดยมีรายได้เฉลี่ ย                        

ปีละประมาณ  45,000 บาท/คน 

  1.5 สภาพทางสงัคม   

สภาพทางสังคมโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับชุมชน

เมืองอื่น ๆ คือ มีชุมชนหนาแน่นมาก บริเวณริมถนนสายหลัก  และ



กระจายออกไปบริเวณรอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลาม             

และศาสนาพุทธซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข 

2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (การบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 

2.1 การคมนาคม/ขนสง่ 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง  สามารถเดินทาง

ติดต่อกับอ าเภอต่างๆ                     ภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด โดย

การคมนาคมทางบกเป็นหลัก ได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกฤดูกาล และ

ทั่วถึง                   ในขณะเดียวกัน ถนน ตรอก ซอก ซอย ต่าง ๆ  ในเขต

เทศบาลได้รับการพัฒนาเป็นถนนคอนกรีต                            เกือบทุก

สายแล้ว ท าให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป - มา ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภัย ได้ทุกฤดูกาล                            ส่วนการคมนาคมด้านอื่น ไม่มี 

2.2 การไฟฟาู  

     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการจาก

การไฟฟูาส่วนภูมิภาค                    อ าเภอ ละงู ครบทุกครัวเรือน 

2.3 การประปา 

     ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้รับบริการน้ า

สะอาดจากการประปา                      ส่วนภูมิภาคแล้ว ประมาณ 60 % ที่

เหลือยังใช้น้ าจากบ่อบาดาล หรือบ่อน้ าตื้น โดยเทศบาลได้จัดงบประมาณ

สนับสนุนเป็นค่าขยายเขตประปาให้ครบทุกชุมชนในโอกาสต่อไป 
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2.4 การสือ่สารและโทรคมนาคม 

 -  การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลมีที่ท าการ

ไปรษณีย์โทรเลข จ านวน 1 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 - การโทรศัพท์ มีส านักงานให้บริการโทรศัพท์ จ านวน 1 

แห่ง สามารถให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างทั่วถึง  ทั้งระบบ

ประจ าบ้านและระบบเคลื่อนที่ มือถือ 

 -  การส่ือสารมวลชน  ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงมีสถานี

วิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง      คือ สถานี  LIFE  FM  และสามารถรับฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การส่ือสารมวลชน     แห่ง

ประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงต ารวจภูธรภาค 9 ท่าแพ ซึ่ง

กระจายเสียงทั้งระบบ FM และ AM และสามารถเปิดรับการถ่ายทอด

โทรทัศน์ได้ทุกช่องอย่างชัดเจน อีกทั้งเทศบาลมีระบบเสียงตามสาย                   

สามารถกระจายข่าวสารต่าง  ๆ ให้ประชาชนทราบตลอดเวลา 

2.5 การจราจร 

     สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสภาพ

ทั่วไปไม่หนาแน่นมากนัก                  เพราะมีพื้นที่ไม่กว้างขวาง และมี

ถนนสายหลั ก  3 สาย  บรรจบกัน  คื อ  ถนนสายละงู -ทุ่ งหว้ า                                   

กับ ถนนสายละงู-ฉลุง และถนนละงู-ปากบารา มีการประสานงานกับ

ต ารวจจราจรของสถานีต ารวจภูธรละงู  โดยใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมการ

เรื่องงบประมาณด้านการจราจร เพื่อทาสี ตีเส้น แผงก้ัน ปูายเครื่องหมาย

จราจรต่าง ๆ เป็นต้น 

2.6 การใชท้ี่ดนิและผงัเมอืง 

สภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ถือได้ว่ายัง

ไม่เป็นระบบความเจริญส่วนใหญ่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีแผนหลัก 

หรือผังเมืองที่ชัดเจน การใช้ประโยชน์จากที่ดินก็แบ่งเป็นแปลงเล็กๆ                  

เพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ตามลักษณะวิ ถีชีวิตของ

สังคมไทยโดยทั่วไป ปัจจุบันผังเมืองจังหวัดสตูลได้จัดท าผังเมืองรวมกับ

เทศบาลต าบลก าแพง เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ในการใช้ที่ดินแต่ยัง

ไม่แล้วเสร็จ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 

  3.1 โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ / รายไดป้ระชากร 



       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพด้านการค้าขาย                  อาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าสวน  

และรับจ้างทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 

                         * อาชีพค้าขาย  สภาพโดยทั่วไป บริเวณชุมชนรอบใน 

ประชาชนจะประกอบอาชีพ                   ด้านการค้าขาย เป็นร้านค้า

ขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลาง

จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น หาดใหญ่  สงขลา ตรัง ฯลฯ  รวมถึง พืช ผัก 

ผลไม้ และผลผลิตจากการประมงจากชุมชนรอบนอก                 และ

อ าเภอใกล้เคียง เข้ามาจ าหน่ายหรือใช้ตลาดของเทศบาลต าบลก าแพง

เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า 
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           * อาชีพเกษตรกรรม  บริเวณชุมชนรอบนอกในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น 

การท านา  ท าสวน และปลูกผลไม้ แต่เป็นการปลูกเพื่อการด ารงชีวิต

มากกว่าเพื่อเป็นธุรกิจ โดยมีคลองละงูและคลองปากปิงซึ่งมีน้ าตลอดปี

เป็นตัวหล่อเลี้ยงพืชผลต่างๆ            



                       * อาชีพรับจ้าง  เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลต าบลก าแพง 

อยู่ห่างจากทะเลไม่มากนัก                 จึงมีประชาชนส่วนหนึ่งประกอบ

อาชีพรับจ้างเป็นชาวประมง  ออกทะเลหาปลา เพื่อเป็นรายได้เสริม                       

ให้กับครอบครัว รวมถึงการรับจ้าง งานก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล และ

จังหวัดใกล้เคียง 

   3.2 การเกษตรกรรม   

        เทศบาลต าบลก าแพงมีพื้นที่ทั้งส้ิน 2.61 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพื้นที่ ถือครองทางการเกษตร  ประมาณ  500 ไร่  มีประชากร 

ประมาณร้อยละ  50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ยางพารา 

ผลไม้  มะพร้าว  ฯลฯ 

  3.3 การอตุสาหกรรม 

       ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลก าแพง จะมีอุตสาหกรรมขนาด

ย่อมภายในครัวเรือน                   เช่น โรงงานท าขนมจีนขนาดเล็ก 

จ านวน 13 โรง ปั้มน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 3 แห่ง ผู้ใช้แรงงานเป็นบุคคล             

ในพื้นที่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  3.4 การพาณิชยกรรม / การบริการ 

       การค้าและการบริการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ 2 ฟากถนน สายละงู 

- ปากบารา,                             สายละงู-ทุ่งหว้า และสายละงู - ฉลุง เป็น

กิจการขนาดเล็ก เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด มีสถานบันเทิงแต่ไม่มากนัก       มี

ตลาดนัดของเทศบาล (ทุกเสาร์) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยน

สินค้าทางการเกษตร และการประมงระหว่างอ าเภอละงู กับอ าเภอ

ใกล้เคียง เช่น อ าเภอท่าแพ  อ าเภอทุ่งหว้า  อ าเภอควนกาหลงและก่ิง

อ าเภอมะนัง  และคาดว่าในโอกาสต่อไปธุรกิจการค้า  การลงทุน จะมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล         (หมู่เกาะตะรุ

เตา หมู่เกาะเภตรา) มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

  3.5 การทอ่งเที่ยว 

       จังหวัดสตูลถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ที่มีสถานที่

ท่องเที่ยวจ านวนมาก และงดงามไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง

สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติ

หมู่ เกาะเภตรา  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงสภาพตาม

ธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ โดยเส้นทางผ่านไปสู่อุทยานหมู่เกาะดังกล่าว

นั้น จะต้องผ่านพื้นที่ของเทศบาลต าบลก าแพง  นักท่องเที่ยวจะต้องแวะ

จับจ่ายใช้สอยทั้งขาไปและขากลับ ท าให้มีเงินสะพัดในตลาดของ



เทศบาลต าบลก าแพงปีละเป็นจ านวนมาก                      และมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 

  3.6 การปศุสตัว ์

       เนื่องจากเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีพื้นที่น้อย ดังนั้น การ

เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จึงมีน้อย              ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค

ภายในครัวเรือนเท่านั้น เช่น ไก่ เป็ด วัว แพะ ฯลฯ 
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4. ด้านสงัคม 

  4.1 ประชากร 

       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีจ านวนทั้งส้ิน 

5,049 คน ชาย 2,412 คน         หญิง 2,637 คน จ านวนครัวเรือน 2,359 

ครัวเรือน  

  4.2 การศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและประเพณ ี

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาล จ านวน 1 ศูนย์                มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 1 โรง  และโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน

การศึกษาเอกชน จ านวน 1 โรง มีนักเรียนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา



ครบ  100%  และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ 100% 

ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีวัดในเขตเทศบาล จ านวน 1 

แห่ง มัสยิด จ านวน 2 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 80%  

นับถือศาสนาพุทธประมาณ  20%                และสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุข 

  4.3 การสาธารณสขุ 

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาล จ านวน 1 แห่ง                          มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 8 แห่งใน 8 ชุมชน  และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของ

เอกชน (คลินิก) จ านวน 7 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จ านวน 6 แห่ง 

และประชาชนสามารถไปใช้บริการ                                   จาก

โรงพยาบาลละงู  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล ประมาณ 5  กิโลเมตร ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 

  4.4 การสงัคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการสงัคม   

        ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีสถานสงเคราะห์ 

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ                 การบริการด้านสวัสดิการสังคม

จากทางราชการพอสมควร  โดยเฉพาะในด้านการสงเคราะห์คนชรา                             

และผู้ด้อยโอกาส เช่น การรักษาพยาบาลฟรีตามหลักการประกันสุขภาพ 

การให้สวัสดิการประชาชน                        ผู้มีรายได้น้อย (สปส.) การ

ประกันสังคม เป็นต้น 

  4.5 ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู 

รับผิดชอบเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใน

ส่วนอาชญากรรมต่าง ๆ มีน้อยมาก และยังมีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) ที่จัดตั้งโดยเทศบาลต าบลก าแพงคอยออกลาดตระเวนเฝูา

ระวังภัย                        ในเขตเทศบาลอีกด้วย 

5. ด้านการเมอืง - การบรหิาร 

  5.1 โครงสรา้งและอ านาจหนา้ทีใ่นการบริหารงานของ

เทศบาล 

        เทศบาลต าบลก าแพง เป็นเทศบาลขนาดกลาง (ตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด) รูปแบบการบริหารงานของเทศบาล เป็นแบบ

นายกเทศมนต รี  มี ลั กษณะองค์ กรป ร ะก อบ ด้ว ยสภา เทศบ าล                



และนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิ 
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ออกเสียงเลือกตั้งในเขตเทศบาล มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ผู้บริหาร

ท้องถ่ิน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี       1 คน  และรองนายกเทศมนตรี 

2 คน ที่ ปรึ กษานายกเทศมนตรี  1 คน ท าหน้ าที่ฝุ ายบริหาร 

นายกเทศมนตรี              มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดย

นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับควบคุม ดูแลกิจการบริหารงานของ

เทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคน 

โดยมีปลัดเทศบาล               เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน ลูกจ้างของ

เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการ

ประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย โดยแบ่งส่วน

ราชการภายใน ดังนี้ 

    1. ส านักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 

1.1 งานธุรการ 

1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 

1.3 งานทะเบียนราษฎร 

1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

 4.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

 4.2 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

   5. กองการศึกษา ประกอบด้วย 

 5.1 งานธุรการ 

 5.2 งานบริหารการศึกษา 

 5.3 งานส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546 มี 2 

ลักษณะ ดังนี้ 

  หน้าที่ที่ต้องท า  ได้แก่ 

  1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
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  3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ

รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย และ               ส่ิงปฏิกูล 

  4.ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 

  5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 

  6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 

  7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

  8.บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถ่ิน 

  9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

หน้าที่อาจจัดท า  ได้แก่ 

1.ให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา 

2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 

3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 

4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

5.บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

6.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 

7.ให้มีและบ ารุงการไฟฟูา หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

8.ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

9.เทศพาณิชย์ 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลก าแพง ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอน                 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 

2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบาย

น้ า 

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่

จอดรถ 

4. การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น ๆ  

5. การสาธารณูปการ 

6. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ 

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

8.การส่งเสริม การท่องเที่ยว 

9.การจัดการศึกษา 



10.การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 

คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

11.การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
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12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับที่

อยู่อาศัย 

13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

14.การส่งเสริมกีฬา 

15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน 

16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 

17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 

18.การก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล  และน้ าเสีย 

19.การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการ

รักษาพยาบาล 

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 



23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ

การอนามัยโรงมหรสพ                  และสาธารณสถานอื่น ๆ  

24.การจัดการ การบ ารุง และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ                   และส่ิงแวดล้อม 

25.การผังเมือง 

26.การขนส่ง  และการวิศวกรรมจราจร 

27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

28.การควบคุมอาคาร 

29.การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุน

การปูองกันและรักษา                   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

31.กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 

ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

5.2 การคลงัทอ้งถิน่ 

      1. การบริหารรายรับ รายรับของเทศบาลต าบลก าแพง ใน

ปี พ.ศ. 2554 รวมเงินอุดหนุนทั้งส้ิน  38,445,399.36  บาท  

      2. การบริหารรายจ่าย รายจ่ายของเทศบาลต าบลก าแพง 

ในปี  พ .ศ .2554                             รวม เงินอุดหนุนทั้ ง ส้ิน 

36,806,869.93  บาท  
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  5.3 การด าเนนิกิจการพาณิชยข์องเทศบาลต าบลก าแพง หรือ

องค์กรชมุชน  

        ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ได้มีการ

ด าเนินกิจการพาณิชย์  2 โครงการ ได้แก่ การจัดตั้งสหกรณ์บริการ

เทศบาลต าบลก าแพง  การจัดตั้งโรงงานน้ าด่ืมตะรุเตา และได้มีการจัดตั้ง                

สถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลก าแพง (โรงรับจ าน า) 

  5.4 บทบาทการมสีว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมทาง

การเมอืง และการบรหิาร 

        เทศบาลต าบลก าแพง  ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความ

สะดวกสะดวกในการให้บริการ             และการบริหารงาน จ านวน 8 

ชุมชน คือ ชุมชนบ้านออกพัฒนา / ชุมชนเทศบาล 6 / ชุมชนขนมจีน /                  

ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ / ชุมชนนาโต๊ะพ่อ / ชุมชนตลาดสดพัฒนา / ชุมชน

เทศบาล 1 และชุมชนประชาบ ารุง  

        มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาเป็นตัวแทน

ประชาชนในชุมชน โดยการเลือกตั้ง เมื่อมีกิจกรรมใดๆ จะมีการประสาน

ความร่วมมือกันโดยตลอด  ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหาร การบริการ รวมถึง เสนอปัญหาความ

ต้องการต่าง ๆ อีกด้วย 

  5.5 การอ านวยการเกีย่วกบัความปลอดภัยในชวีติและ

ทรพัย์สนิ สวสัดกิารของประชาชน 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย   และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงู   

  ส าหรับการปูองกันภัยฝุายพลเรือน ปัจจุบันเทศบาลมีสมาชิก

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย  พลเรือน (อปพร.) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาล จ านวน 120 คน  มีสถานีดับเพลิง 1 แห่ง อัตราก าลัง

เจ้าหน้าที่ 6 คน  มีรถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร 1 คัน รถยนต์บรรทุกน้ า 

ขนาด 6,000 ลิตร 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ขนาด 



10,000 ลิตร 1 คัน  สถิติเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดนอกเขตเทศบาล                         

และได้ออกไปให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง 

  5.6 สถติิและขอ้มลูเกีย่วกบัการเลอืกตั้งทอ้งถิน่ 

        การเลือกตั้งของเทศบาลต าบลก าแพง ครั้งหลังสุด เป็น

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเนื่องจากครบวาระ 4 ปี 
 

6. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

  6.1 ทรพัยากรน้ า 

        เทศบาลต าบลก าแพง มีล าน้ าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน และใช้

เป็นแนวเขตธรรมชาติ                    ของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลข้างเคียง คือ ทิศเหนือมีล าห้วยพรุหมอเป็นแนวเขต ทิศใต้                           

มีล าคลองละงูเป็นแนวเขต และทิศตะวันตกมีล าคลองปากปิงเป็นแนวเขต 

จึงมีความสมบูรณ์ในเรื่องของน้ า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้ง ด้าน

การเกษตร อุปโภค บริโภค และเพื่อการปศุสัตว์ 
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   เนื่องจากเทศบาลต าบลก าแพง ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ท า

ให้มีน้ าเสียจากชุมชนไหลลงคลองละงู ในอนาคตหากไม่มีการวางแผน

แ ก้ ไ ข ที่ ถู ก วิ ธี  อ า จ ส่ ง ผ ล ใ ห้ น้ า ใ น ล า ค ล อ ง ล ะ งู เ น่ า เ สี ย ไ ด้                          

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนในที่สุด 

  6.2 ทรพัยากรปาุไม ้

       ในเขตเทศบาลต าบลก าแพงไม่มีพื้นที่ปุาไม้  แต่ไ ด้

พยายามส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่                       ปลูกไม้ผลและพืช

เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา  เท่าที่มีพื้นที่เหลืออยู่ 

  6.3 ทรพัยากรธรณ ี

        ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง ไม่มีการขุดพบแร่ธาตุแต่

อย่างใด 

  6.4 สภาพสิง่แวดลอ้ม 

        ปัจจุบันการถ่ายน้ าเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลไหล

ลงคลองละงู คลองปากปิง             และล าห้วยพรุหมอ โดยมีบ่อบ าบัดน้ า

เสีย ณ ชุมชนขนมจีน ส่วนขยะมูลฝอยได้รับการจัดเก็บ ขน เป็นประจ า 

ทุกวัน โดยมีบ่อขยะเป็นระบบกองพื้น เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นของ

เทศบาลเอง ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ต าบลละงู            อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สว่นที ่3 

สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปทีี่ผา่น

มา 
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สว่นที ่3 

สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปทีีผ่า่นมา 

 

 ผลการพัฒนาเทศบาลในปทีีผ่า่นมา 

 ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2554) เทศบาลต าบลก าแพงได้จัดท า

แผนพัฒนาของเทศบาลขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ซึ่งสามารถด าเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะเงื่อนไข                   

ด้านงบประมาณมีจ ากัด ในขณะที่ภาระหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และ

ปัญหาความต้องการของประชาชน       มีมากมาย จึงไม่สามารถ

ด าเนินการพัฒนาเทศบาลได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทุกโครงการ แต่ได้

พิจารณาจัดท าเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน โดยได้ก าหนด

โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี                            (พ.ศ.

2554-2556) รวม 95 โครงการ งบประมาณ 84,552,300 บาท  ดังนี้   
   

ยทุธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 17 61,026,900 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
17 954,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 15 3,523,980 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

8 5,213,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

4 1,994,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
4 2,525,900 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ

บริหาร 
26 8,624,520 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 690,000 



รวม 95 84,552,300 
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  การใช้จ่ายงบประมาณ 

  เทศบาลต าบลก าแพง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ             

จ านวนเงิน 8,687,871.44 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยทุธศาสตร ์ โครงก

าร 

การกอ่หนี้

ผกูพนั/ 

ลงนามใน



สัญญา/ 

เบิกจา่ย 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

3 947,595.04 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

16 901,325.95 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 13 3,510,103.

29 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ

และการพักผ่อนหย่อนใจ 

3 692,981 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

3 852,436 

6 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

1 25,295 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

21 978,356 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 779,779.16 

รวม 63 8,687,871.

44 
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รายละเอยีดโครงการในเทศบัญญตังิบประมาณเทศบาลต าบลก าแพง 

ทีม่กีารกอ่หนีผู้กพนั/ลงนามใสญัญา /เบิกจา่ย มีดงันี ้

 

เทศบาลต าบลก าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 

ชือ่โครงการ 

เปอรเ์ซน็ต ์

การ

ด าเนนิการ 

ชือ่คูส่ญัญา 

ระยะเวลา 

การ

ด าเนนิการ 

(วัน) 

วงเงนิตาม

สญัญา 

(บาท) 

เบกิจา่ย 

(บาท) 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก พร้อมท่อ

ระบายน้ าถนน

เทศบาล 3 

เชื่อมต่อถนน

เทศบาล 1 

100 

1 หจก.เกียรติ

เจริญชัยการ

โยธา 

90 699,900.00 699,900.00 

2. โครงการ

ก่อสร้างถนนหินผุ

ถนนตัดใหม่

ชุมชนเทศบาล 6 

100 

1 หจก.เกียรติ

เจริญชัยการ

โยธา 

45 212,920.00 212,920.00 

3. อุดหนุนการ 100 1 การไฟฟูา 3 34,775.04 34,775.04 



ไฟฟูาส่วน

ภูมิภาคอ าเภอละงู 

ในการขยายเขต

ไฟฟูาชุมชน

เทศบาล 6/1 

ส่วนภูมิภาค

อ าเภอละงู 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

4. โครงการเสรมิ

เพิ่มความรู้แก่

นักเรียน

ระดับประถม 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
3 2,520.00 2,520.00 

  
2 หจก.ละงูค้า

วัสดุ 
1 448.00 448.00 

  

3 ว่าท่ี ร.ต.

หญิง อหนัด

นงค์ รัตนวิภา 

30 22,500.00 22,500.00 

5. โครงการมอบ

ประกาศนียบัตร

เตรียมความ

พร้อมนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายยืนยง 

ย่าหลี 
2 6,500.00 6,500.00 

  
2 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
2 4,000.00 4,000.00 

  

3 ว่าท่ี ร.ต.วรก

ฤต กาญจน

เกยูร 

3 1,875.00 1,875.00 

  

4 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

3 300.00 300.00 

  
5 นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
3 1,545.00 1,545.00 

6. โครงการ

ฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศ

เพื่อการท่องเท่ียว 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
1550 1,550.00 1,550.00 
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2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  

3 น.ส.เพ็ญ

พักตร์ ปากบา

รา 

30 21,000.00 21,000.00 

7. โครงการจัดซื้อ

ส่ือการเรียนรู้

ส าหรับห้องสมุด

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

100 
1 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
2 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
30 1,740.00 1,740.00 

  
3 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะถุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
4 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
5 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
28 1,680.00 1,680.00 

  
6 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
7 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 

  
8 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
9 นายภิรมย์ ล่ิม

วิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 



  
10 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
11 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
31 1,860.00 1,860.00 

  
12 นายภิรมย์ 

ล่ิมวิริยะกุล 
30 1,800.00 1,800.00 

8. อุดหนุนท่ีท า

การปกครอง

อ าเภอละงู 

โครงการจัดตั้ง

และส่งเสริมศูนย์

เรียนรูโ้ครงการ

อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิ

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

86 10,000.00 10,000.00 

9. สนับสนุน

กิจกรรม/การ

ด าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
3 2,580.00 2,580.00 

  
2 น.ส.สุนิสา 

เล่งเจ๊ะ 
2 2,600.00 2,600.00 
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10. โครงการ

สร้างเสริม
100 

1 Ms.KALEY 

LOUISE 
19 28,500.00 28,500.00 



ประสบการณ์การ

เรียนรู้และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

MACIS 

  
2 น.ส.ชลธิชา 

จันทรลักขณา 
119 87,499.95 87,499.95 

11. สนับสนุนค่า

วัสดุการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 

1 บริษัท 

ส านักพิมพ์ 

พัฒนาวิชาการ 

(พว.) จ ากัด 

7 49,056.00 49,056.00 

  
2 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
7 1,290.00 1,290.00 

  
3 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
7 3,091.00 3,091.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
3 6,863.00 6,863.00 

12. โครงการ

ส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 450.00 450.00 

  
2 นางอ าจ๊ะ 

สมาคม 
2 6,928.00 6,928.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 545.00 545.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 765.00 765.00 

  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,086.00 1,086.00 

  
6 น.ส.รุจิรา มะ

รูต ี
30 8,800.00 8,800.00 

13. โครงการพิธี

การทางศาสนา 

งานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 249.00 249.00 

  
2 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 1,728.00 1,728.00 



  
3 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
7 2,714.00 2,714.00 

  

4 บริษัท สุ

รเสียง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

5 5,100.00 5,100.00 

  
5 นายสมชาย 

เร๊ะหมีน 
7 6,900.00 6,900.00 

  
6 นางจรงค์ 

วัชระเสรีกุล 
3 2,450.00 2,450.00 

  
7 นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
7 10,000.00 10,000.00 

  
8 นายพิพัฒน์ 

ช่วยแท่น 
9 5,405.00 5,405.00 

  
9 นายกมล 

พรหมเมศร ์
5 1,152.00 1,152.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 1,060.00 1,060.00 

  
11 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
7 899.00 899.00 
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12 บริษัท ซี

อาร์ หาดใหญ่ 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

0 3,588.00 3,588.00 



  
13 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 10,000.00 10,000.00 

  
14 นายวิชิต 

ส าสู 
1 10,000.00 10,000.00 

  
15 นางสาวผุ

สดี รุ่งเรือง 
1 10,000.00 10,000.00 

  
16 นางสาวรส

มานี จางวาง 
1 7,000.00 7,000.00 

  
17 นางสาวมณี

รัตน์ ศรีน้อย 
1 5,000.00 5,000.00 

  
18 นางสาวสุ

ดาวนีย์ เด่นเก 
1 5,000.00 5,000.00 

  
19 นางสาวเกส

รา พัทเต 
1 2,000.00 2,000.00 

  
20 นางสาวมณี

รินทร์ ซอและ 
1 2,000.00 2,000.00 

  
21 นางสาวอัง

สุมาลิน บุตรา 
1 1,000.00 1,000.00 

  
22 นางสาวสิริ

กาญจน์ พัตรา 
1 1,000.00 1,000.00 

  

23 นางสาว

สินีย์นารถ 

จันทเขตร 

1 1,000.00 1,000.00 

  
24 นางสาว

จริยา หวังดี 
1 1,000.00 1,000.00 

  
25 นางสาวอัส

มา เหร็บราเย็น 
1 1,000.00 1,000.00 

  

26 นางสาวอัย

ลาดา สาย

สว่าง 

1 1,000.00 1,000.00 

  
27 นางสาวอา

ริตา หลงหัน 
1 1,000.00 1,000.00 

  
28 นางสาวสุนิ

สา พิศแลงาม 
1 1,000.00 1,000.00 

  29 โรงเรียน 1 1,000.00 1,000.00 



ก าแพงวิทยา 

  
30 โรงเรียนละ

งูพิทยาคม 
1 1,000.00 1,000.00 
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31 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
1 2,000.00 2,000.00 

  
32 นางสาวสิริวิ

ลาลักษณ์ สุกใส 
1 1,000.00 1,000.00 

  
33 นางอานิศา 

บัวสาย 
1 1,000.00 1,000.00 

  

34 นางสาว

นิตยา ยอด

สุวรรณ 

1 1,000.00 1,000.00 

  

35 นาย

สมหมาย แซ่

เจีย 

1 1,000.00 1,000.00 

  

36 นางสาว

กฤตย์กมล ล้วน

มณ ี

1 500.00 500.00 

  
37 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 500.00 500.00 

  
38 นางรินภา 

ศรีระสัน 
1 500.00 500.00 

  
39 นายเติม

ศักด์ิ แซ่เจีย 
1 500.00 500.00 

  40 เด็กหญิง 1 500.00 500.00 



กีรติ หนูคง 

  
41 นางเจตษรา 

บัวสาย 
1 500.00 500.00 

  
42 นางจรงค์ 

วัชระเสรีกุล 
5 2,270.00 2,270.00 

  
43 นายเกรียง

ศักด์ิ หลีเจริญ 
7 2,500.00 2,500.00 

  

44 นาง

มณีวรรณ แซ่

ล่ิม 

3 13,730.00 13,730.00 

  
45 นางอุษณี 

ศรีจันทร์ทอง 
4 1,660.00 1,660.00 

  

46 เด็กหญิง

สุดารัตน์ ช้าง

สาร 

1 700.00 700.00 

  
47 เด็กหญิงศิ

วาพร จุลพงศ์ 
1 500.00 500.00 

  

48 เด็กหญิง

ธนย์ชนก 

โอฬาร 

1 300.00 300.00 

  
49 เด็กชายบุญ

ฤทธิ์  หนูวงศ ์
1 1,000.00 1,000.00 

  

50 เด็กหญิง

รัตนวดี  ขุน

นักการ 

1 800.00 800.00 

  
51 เด็กหญิง

สกุณา ภู่ระหงษ ์
1 600.00 600.00 

  

52 เด็กชาย

สมเกียรต ิ

ตันตวนิช 

1 500.00 500.00 
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53 เด็กหญิงพัช

รีภรณ ์ทองสุข 
1 400.00 400.00 

  

54 เด็กชาย

ปฏิภาณ อินทร

งาม 

1 300.00 300.00 

  
55 นายจตุพล 

ด าเนียม 
1 700.00 700.00 

  
56 นางสาวสุดา

รัตน์ ติ่งซุ่ยกุล 
1 600.00 600.00 

  
57 เด็กชายทัต

พงศ์ ร่อนพิบูลย์ 
1 500.00 500.00 

  
58 นายเกษม 

ทองปัญจา 
1 2,500.00 2,500.00 

  
59 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
2 4,000.00 4,000.00 

  
60 นายปฐม 

กายจนปกรณ ์
1 21,000.00 21,000.00 

  
61 นางสาวสุนิ

สา เล่งเจ๊ะ 
1 50,000.00 50,000.00 

  
62 นายธเนศ 

เรืองสกุล 
1 3,500.00 3,500.00 

  
63 นางกรองใจ 

ปองอนุสรณ์ 
1 3,500.00 3,500.00 

  
64 ร้านบอย 

แอนด์ บิว 
3 40,000.00 40,000.00 

  

65 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

7 5,564.00 5,564.00 



  
66 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 1,152.00 1,152.00 

  

67 นางสาวสุนิ

สา                

เล่งเจ๊ะ 

1 20,000.00 20,000.00 

  

68 นายยูมะ

คาน                    

ฮัมดาหลี 

3 6,190.00 6,190.00 

  
69 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 1,752.00 1,752.00 

  
70 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 8,047.00 8,047.00 

  

71 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 18,200.00 18,200.00 

  
72 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 639.00 639.00 

  
73 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 495.00 495.00 
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74น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 1,365.00 1,365.00 

  
75น.ส.สุดารัตน์ 

หนูวงศ ์
7 840.00 840.00 

  76 นายคิน แซ่ 3 2,304.00 2,304.00 



เอ้ว 

  
77นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
78นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
2 660.00 660.00 

  

79 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 9,500.00 9,500.00 

  
80 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 1,970.00 1,970.00 

  
81 นายกมล 

พรหมเมศร ์
1 1,152.00 1,152.00 

  

82 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 34,800.00 34,800.00 

  
83 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 2,304.00 2,304.00 

14. โครงการ

พัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตด้วย

หลักธรรม 

100 

1 ว่าท่ี ร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

30 15,000.00 15,000.00 

15. โครงการ

สอนเสริมศาสนา

ในมัสยิด 

100 
1 นายสมบัติ 

ถ่ินกาแบง 
30 20,000.00 20,000.00 

16. โครงการ

เยาวชนศึกษา

พุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ 

100 
1 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 2,855.00 2,855.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  

3 นาย

สงกรานต์ กาญ

จนปกรณ ์

30 24,000.00 24,000.00 

17. อุดหนุน

กิจกรรมทาง

ศาสนาแก่ศาล

100 
1 ศาลเจ้ากว

งฮกเกง 
7 10,000.00 10,000.00 



เจ้ากวงฮกเกง 

18. อุดหนุน

มัสยิดกลาง

ก าแพงตาม

โครงการส่งเสริม

การอ่านคัมภีร์อัล

กุรอ่านแก่

เยาวชน 

100 
1 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
18 50,000.00 50,000.00 

  
2 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
183 50,000.00 50,000.00 

19. อุดหนุน

มัสยิดกลาง

ก าแพงตาม

โครงการส่งเสริม

กิจกรรมทักษะ

อิสลามและ

จริยธรรมฯ 

100 
1 มัสยิดกลาง

ก าแพง 
4 50,000.00 50,000.00 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 

20. โครงการจัด

ประชมุกลุ่ม 

ชมรม

คณะกรรมการ

ด้านสาธารณะ

สุข 

100 
1 นางอมรรัตน์ 

สังข์ทอง 
2 2,100.00 2,100.00 

  2 นางอมรรัตน์ 1 300.00 300.00 



สังข์ทอง 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,510.00 1,510.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,068.00 1,068.00 

  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 1,392.00 1,392.00 

  
6 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 782.00 782.00 

  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 455.00 455.00 

  
8 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 2,681.00 2,681.00 

  
9 นางนีรนุช 

บญุศิร ิ
2 419.00 419.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,876.00 2,876.00 

  
11 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 765.00 765.00 

  
12 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 645.00 645.00 

  
13 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 545.00 545.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 404.00 404.00 

21. โครงการ

อบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติดแก่

กลุ่มเส่ียง 

100 1 นางมณี ลิบัง 1 9,100.00 9,100.00 

  
2 นางสาวศิริมา 

ยุทธการก าธร 
1 600.00 600.00 

  
3 นางนิตยา ล่ิม

วิริยะกุล 
1 600.00 600.00 

  
4 นางนงค์

ลักษณ์ สมจติต ์
1 1,800.00 1,800.00 



  
5 นางสาวพิย

ดา ปะดุกา 
1 1,800.00 1,800.00 

  
6 นายลืขิต อังศุ

ภานิช 
1 1,800.00 1,800.00 

  
7 นายการีม 

เก็บกาเม็น 
1 1,800.00 1,800.00 

  
8 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  
9 นางสาวดวง

แก้ว ถาวรจิต 
2 2,000.00 2,000.00 
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22. อุดหนุนศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดจังหวัด

สตูล (ศตส.จ.

สตูล) 

100 

1 ศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดจังหวัด

สตูล (ศตส.จ.

สตูล) 

9 20,000.00 20,000.00 

23. อุดหนุน

อ าเภอละงู ใน

โครงการรณรงค์

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

15 5,000.00 5,000.00 



ต่อต้านยาเสพติด

เน่ืองในวัน

ต่อต้านยาเสพติด

โลก ประจ าปี 

2554 

24. โครงการจัด

กิจกรรมกลุ่มผู้

ประสานพลัง

แผ่นดินต้านยา

เสพติด 

100 1 นางมณี ลิบัง 2 15,625.00 15,625.00 

  
2 นายประเสริฐ 

ทองด้วง 
1200 1,200.00 1,200.00 

  
3 นางพันนิภา 

ปังแลมาปุเลา 
1 1,200.00 1,200.00 

  
4 นางนิตยา 

นาคสง่า 
1 1,200.00 1,200.00 

  
5 นางสาวดวง

แก้ว ถาวรจิต 
4 400.00 400.00 

  
6 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

25. โครงการ

เยี่ยมมารดาก่อน

คลอดและทารก

หลังคลอด 

100 
1 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 520.00 520.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
7 3,145.00 3,145.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 14,874.00 14,874.00 

26. โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 600.00 600.00 

  
2 นางสมพิศ 

พุฒแก้ว 
3 30,000.00 30,000.00 

  
3 นางวิญญู หยี

ละงู 
1 1,200.00 1,200.00 

  4 สหกรณ์ 1 1,000.00 1,000.00 



บริการเทศบาล

ต าบลก าแพง 

  
5 นายนภดล 

นาคสง่า 
2 3,000.00 3,000.00 

27. สมทบเงิน

เข้ากองทุนระบบ

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ิน 

100 

1 กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพระดับ

ท้องถ่ิน 

8 100,000.00 100,000.00 
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28. โครงการ

อบรมกลุ่ม

ผู้ประกอบการใน

งานสุขาภิบาล

อาหาร 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  
2 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 310.00 310.00 

  3 นางมณี ลิบัง 1 6,500.00 6,500.00 

  
4 นางสุขมาลย์ 

พัฒนศิริ 
1 1,200.00 1,200.00 

29. จัดอาหาร

เสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก

100 

1 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด                

30 5,420.80 5,420.80 



เทศบาลต าบล

ก าแพง 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

  

2 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด                

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 9,104.48 9,104.48 

  

3 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด               

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

31 8,365.28 8,365.28 

  

4 สหกรณ์โค

นม              

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

28 8,476.16 8,476.16 

  

5 สหกรณ์โค

นม          

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

31 3,406.48 3,406.48 

  

6 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

30 18,204.00 18,204.00 

  

7 สหกรณ์โค

นม           

หนองโพราชบรุี 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

30 5,217.03 5,217.03 

  

8 สหกรณ์โค

รนม          

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

30 10,542.35 10,542.35 



  

9 สหกรณ์โค

นม            

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

31 9,523.15 9,523.15 

  

10 สหกรณ์โค

นม          

หนองโพราชบรุี 

จ ากัด (ในพระ

บรมราชูปถัมภ์) 

31 10,070.97 10,070.97 

  

11 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

372 98,229.30 98,229.30 
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30. จัดอาหาร

เสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียน

โรงเรยีนอนุบาล

ละงู 

100 

1 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด                 

(ในพระบรม

ราชูปถัมภ์) 

100 551,404.00 453,619.92 

  

2 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด  

32 125,769.28 113,010.17 

  

3 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด 

20 361,167.12 361,167.12 

  

4 สหกรณ์โค

นมหนองโพ

ราชบุรี จ ากัด             

( ในพระบรม

365 164,679.60 164,679.60 



ราชูปถัมภ์) 

31. จัดอาหาร

กลางวันแก่เด็ก

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายดาโหด 

ลักษณา 
6 780.00 780.00 

  
2 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
6 2,999.00 2,999.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 6,967.00 6,967.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 2,758.00 2,758.00 

  
5 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 2,079.00 2,079.00 

  
6 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 10,796.50 10,796.50 

  
7 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 5,955.00 5,955.00 

  
8 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 4,235.00 4,235.00 

  
9 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 14,907.50 14,907.50 

  
10 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 12,405.50 12,405.50 

  
11 นายดาโหด 

ลักษณา 
28 5,355.00 5,355.00 

  
12 นายดาโหด 

ลักษณา 
4 1,710.00 1,710.00 

  
13 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
14 8,018.50 8,018.50 

  
14 นายดาโหด 

ลักษณา 
14 3,420.00 3,420.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 3,974.00 3,974.00 



  
16 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,578.00 5,578.00 

  
17 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 6,080.00 6,080.00 

  
18 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 6,073.00 6,073.00 

  
19 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 19,646.00 19,646.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
5 6,535.00 6,535.00 

  
21 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
8 6,232.50 6,232.50 

  
22 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
28 14,668.50 14,668.50 

  
23 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
5 5,843.00 5,843.00 

  
24 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,828.00 5,828.00 
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25 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 4,965.00 4,965.00 

  
26 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
29 15,746.00 15,746.00 

  
27 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
31 18,208.00 18,208.00 



  
28 นายดาโหด 

ลักษณา 
31 5,510.00 5,510.00 

  
29 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 5,358.00 5,358.00 

  
30 นายดาโหด 

ลักษณา 
30 3,800.00 3,800.00 

  
31 นางอารีย์ 

แก้วทอง 
30 12,360.00 12,360.00 

32. จัดอาหาร

กลางวันแก่เด็ก

นักเรียน

โรงเรยีนอนุบาล

ละงู 

100 
1 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
100 855,400.00 854,116.29 

  
2 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
12 794,300.00 794,300.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นันทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

33. โครงการ

จัดการแข่งขัน

มหกรรมกีฬา              

จาบังเกมส์ 

100 
1 นายวิโรจน์ 

นิลสกุล 
4 3,500.00 3,500.00 

  
2 น.ส.ภรทิพย์ 

จองศรีสวัสด์ิ 
5 14,960.00 14,960.00 

  
3 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 5,128.00 5,128.00 

  
4 น.ส.สุนัน แซ่

ว่อง 
5 21,472.00 21,472.00 

  
5 นายสมบัติ ถ่ิน

กาแบง 
30 234,000.00 234,000.00 

  
6 นางอุษณีย์ 

ศรีจันทร์ทอง 
21 7,497.00 7,497.00 

  
7 นายอุทัย หวัน

เก 
21 7,500.00 7,500.00 

  
8 นายปิยัรัตน์ 

เด่นบูรณะ 
20 690.00 690.00 

  9 นายสมศักด์ิ 20 870.00 870.00 



เหมรา 

  
10 นางจุฑาพร 

กาสเส็น 
20 900.00 900.00 

  

11 ว่าท่ีร.ต.

หญิงอหนัดนงค์ 

รัตนวิภา 

20 150.00 150.00 

  
12 น.ส.สุพัตรา 

ทองฉาย 
20 150.00 150.00 

  
13 น.ส.รุจิรา 

มะรตู ี
20 360.00 360.00 

  

14 น.ส.เพ็ญ

พักตร์             

ปากบารา 

20 360.00 360.00 

  
15 นายจิตกร 

แซ่ตัน 
20 330.00 330.00 
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16 นายสมบัติ               

ถ่ินกาแบง 
20 330.00 330.00 

  
17 น.ส.ปิติพร 

หลงหา 
20 150.00 150.00 

  
18 น.ส.ปาลิตา                    

บินรินทร์ 
20 150.00 150.00 

  
19 นายเอก

พงศ์                
20 180.00 180.00 



อาดุลเบบ 

  
20 น.ส.สาธิดา                 

อาดุลเบบ 
20 180.00 180.00 

  

21 นางกนก

พรรณ สุวรรณ

ชาตร ี

20 150.00 150.00 

  
22 นางไพลิน                     

ศรีสุวรรณชนะ 
20 150.00 150.00 

  
23 นางจริยา 

ณ พทัลุง 
20 180.00 180.00 

  
24 น.ส.มธุรส 

อะหลี 
20 180.00 180.00 

  
25 นายยุทธนา 

หลงหา 
20 180.00 180.00 

  
26 นายวิสูตร์ 

ดุลยานา 
20 60.00 60.00 

  
27 นางนันทนี 

นักร า 
20 60.00 60.00 

  
28 นางสุภาพร 

ยาด า 
20 60.00 60.00 

  

29 นายอิสมา

แอล                    

สาและ 

20 900.00 900.00 

  
30 นายบาเศษ                

แดงเหม 
20 900.00 900.00 

  
31 นายฉะเหตุ 

หมาดอี 
20 900.00 900.00 

  
32 นายหรอน                  

ด าท่าคลอง 
20 900.00 900.00 

  
33 นายกมล 

ไฝขาว 
20 900.00 900.00 

  
34 นายสหาก 

โต๊ะฝา 
20 900.00 900.00 

  
35 นายอับดุล

ล่าห์ หลงหมาด 
20 900.00 900.00 



  
36 นายเหม 

แนะสกุล 
20 900.00 900.00 

  
37 นายตาด 

หนูวงศ ์
20 900.00 900.00 

  
38 นายกาหรี 

นางา 
20 900.00 900.00 

  
39 นายอิน

หยัด แอน่ิม 
20 900.00 900.00 

  
40 นายยูโสบ 

บุญลาภ 
20 900.00 900.00 
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41 นายมูนีต 

หลังสนะ 
20 900.00 900.00 

  
42 น.ส.พรรณ

ทิพา หลังแดง 
20 1,050.00 1,050.00 

  
43 นายนภดล 

เงดฉูนุ้ย 
20 900.00 900.00 

  
44 นายฮาเสด 

หมีดโส๊ะ 
20 600.00 600.00 

  
45 นายอาทิตย์ 

หลงหา 
20 600.00 600.00 

  
46 นายราเชน 

ศรีชัยวาลยื 
20 600.00 600.00 

  47 นาย 20 600.00 600.00 



ประจวบ ใฝขาว 

  
48 นายส ารวย 

สันหลี 
20 600.00 600.00 

  
49 นายประ

วิทย์ ม้องพร้า 
20 600.00 600.00 

  
50 นายอนันต์ 

หวันสู 
20 600.00 600.00 

  
51 นายอดุล 

หลีหมาด 
20 600.00 600.00 

  
52 นายกีรติ ศรี

สุวรรณชนะ 
20 600.00 600.00 

  
53 นายอาซีซัน 

ท้ิงปากน้ า 
20 600.00 600.00 

  
54 นายสุเมธ 

สาแมะ 
20 600.00 600.00 

  

55 นายจตุ

รวิทย์ แสง

วิสุทธิ์ 

20 600.00 600.00 

  
56 นายฮาเสด 

หาหลัง 
20 1,050.00 1,050.00 

  
57 นายสุวิทย์ 

ขาวดี 
20 1,050.00 1,050.00 

  

58 นายเอก

ชาติ หยมีะ

เหรบ็ 

20 1,050.00 1,050.00 

  
59 นายเพิ่ม

ศักด์ิ หลังชาย 
20 900.00 900.00 

  
60 นายเดชา 

หลงหา 
20 900.00 900.00 

  
61 นายมารุต 

พงค์รัตนศักด์ิ 
20 1,800.00 1,800.00 

  
62 นายสุวัฒน์ 

จิตตห์ลัง 
20 150.00 150.00 

  
63 น.ส.วริษา                     

เหล็มปาน 
20 150.00 150.00 



  
64 น.ส.ดรุณี 

หนูวงศ ์
20 150.00 150.00 

  

65 น.ส.

สุวรรณา              

แดงนุ้ย 

20 360.00 360.00 

 

 

 

 

 

 

-32- 

 

  
66 นางสุภาพ 

หลงหา 
20 180.00 180.00 

  
67 น.สงนัยนา 

หวันตาหลา 
20 180.00 180.00 

  
68 นาย

ประพันธ์ ล่าเตะ๊ 
20 330.00 330.00 

  
69 น.ส.เจนจิรา 

ชูสกุล 
20 150.00 150.00 

  

70 น.ส.

ภูษณิศา หมาด

ยูโซ๊ะ 

20 300.00 300.00 

  
71 น.ส.มาริษา 

สุรภินันท์ 
20 150.00 150.00 

  
72 น.ส.พิภัทรา 

หนูวงค์ 
20 30.00 30.00 

  
73 นางสุรภี หยี

ละงู 
20 60.00 60.00 

  
74 นางสุนทรีย์ 

หนูวงศ ์
20 60.00 60.00 

  75 นายสมบัติ 20 1,170.00 1,170.00 



สุกใส 

  
76 นางพรรณี 

แซ่เตียว 
20 1,170.00 1,170.00 

  
77 นางเยาวนา 

เล่งเจ๊ะ 
20 900.00 900.00 

  
78 นางเอวา 

อุดม 
20 900.00 900.00 

34. โครงการ

จัดส่งทีมกีฬา

ประเภทต่างๆ                  

เข้าร่วมการ

แข่งขันส่วน

ราชการ/เอกชน

อื่นหรือทต.

ก าแพงเป็น

ผู้ด าเนินการ 

100 
1 นายพัฒนา 

เจริญฤทธิ ์
5 1,500.00 1,500.00 

  
2 นายธีรพงศ์ 

นาคสง่า 
5 1,500.00 1,500.00 

  
3 นางนิวดา 

หนูชูสุข 
5 1,500.00 1,500.00 

  
4 ร้านเข็ม

อักษร 
1 3,000.00 3,000.00 

  
5 นางนิวดา 

หนูชูสุข 
2 4,000.00 4,000.00 

  

6 ไดมอนด์ 

ปาร์ค                    

รีสอร์ท 

1 3,200.00 3,200.00 

  
7 ร้านสุไรญา

เภสัช 
1 1,000.00 1,000.00 

  
8 นายธนโชติ 

สุวรรณรัตน์ 
5 540.00 540.00 

  
9 นายวีรวัฒน์ 

มณีรตัน์ 
5 540.00 540.00 

  
10 นายวุฒิชัย 

หวังสบู 
5 540.00 540.00 

  11 นายยุทธนา 5 540.00 540.00 



หลงหา 

  
12 นายอ านวย 

หลงหา 
5 540.00 540.00 
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13 นายส ารวย 

สันหลี 
5 540.00 540.000 

  
14 นายอนิรัตน์ 

มัจฉา 
5 540.00 540.00 

  
15 นายอัษฎา 

หลงหา 
5 520.00 520.00 

  
16น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
4 1,490.00 1,490.00 

  
17 โรงน้ าด่ืมตะ

รุเตา 
4 540.00 540.00 

  
18 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
2 7,970.00 7,970.00 

  
19 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
4 3,160.00 3,160.00 

  
20 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
5 10,875.00 10,875.00 

  

21 นาง

สงกรานต์ กาญ

จนปกรณ ์

30 15,120.00 15,120.00 

  
22 นางสาวสุ

ไรญา เนาวเกตุ 
2 2,827.00 2,827.00 



  
23 นายเอกชัย              

หมาดหีม 
2 720.00 720.00 

  
24 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
2 9,125.00 9,125.00 

  
25 นายสมบัติ                

ถ่ินกาแบง 
30 14,580.00 14,580.00 

  

26 นาย

สงกรานต์      

กาญจนปกรณ ์

30 30,768.00 30,768.00 

  

27 น.ส.เพ็ญ

พักตร์               

ปากบารา 

30 24,500.00 24,500.00 

  
28 นายสมบัติ                  

ถ่ินกาเบง 
30 79,500.00 79,500.00 

  
29 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,574.00 2,574.00 

  
30 น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 3,246.00 3,246.00 

  
31 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,095.00 1,095.00 

  
32 น.ส.สุนัน 

แซ่ว่อง 
5 18,860.00 18,860.00 

  

33 น.ส.ภรณ์

ทิพย์ จองศรี

สวัสด์ิ 

7 57,240.00 57,240.00 

  
34 น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 1,520.00 1,520.00 

  
35 นายสมบัติ 

ถ่ินกาเบง 
30 21,100.00 21,100.00 

35. โครงการ

สนับสนุน

อุปกรณ์กีฬา

ให้แก่ชุมชน 

100 
1 นางสาวสุนัน 

แซ่ว่อง 
5 32,304.00 32,304.00 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

36. โครงการ

ฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

แก่

คณะกรรมการ

ชุมชน 

100 
1 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 303,964.00 303,964.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

37. โครงการ

จัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชน

เทศบาล

สัมพันธ์ 

100 
1 นายวิรัช ศรี

รุ่งเรือง 
3 7,592.00 7,592.00 

  
2 นายชรินทร์ 

แก้วหล้า 
2 4,000.00 4,000.00 

  
3 นายยูมะคาน 

ฮัมดาหลี 
2 3,120.00 3,120.00 

  
4 นายวิโรจน์ นิล

สกุล 
3 570.00 570.00 

  
5 นายชัยวัฒน์ 

รัตนพงศ์ 
1 6,000.00 6,000.00 

  
6 นางธิติมา 

วิทยา 
3 48,400.00 48,400.00 

  7 นายชัยสิทธิ์ ม่า 3 20,000.00 20,000.00 



เหรม็ 

  
8 นายกมล 

พรหมเมศร ์
6 7,664.00 7,664.00 

  
9 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 3,355.00 3,355.00 

  
10 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 121,600.00 121,600.00 

  
11 นายนูรุดดืน 

เตบสัน 
3 1,950.00 1,950.00 

  
12 นางสาวสุนัน 

แซ่ว่อง 
2 518.00 518.00 

  
13 นายสมชาย 

สิทธิยาสกุล 
3 13,600.00 13,600.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 332.00 332.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 242.00 242.00 

  

16 นางสาวภรณ์

ทิพย์ จองศรี

สวัสด์ิ 

3 71,048.00 71,048.00 

  
17น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 1,181.00 1,181.00 

38. สงเคราะห์

เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ คน

พิการ และ

ผู้ปุวยเอดส์ 

100 
1 นางสุวรรณ 

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
2 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
3 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
4 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
5 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
28 16,000.00 16,000.00 
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6 นางสุวรณณา 

ช านาญนา 
31 61,000.00 61,000.00 

  
7 นางสุวรรณา 

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
8 นางสุวรรณา               

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
9 นางสุวรรณา              

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

  
10 นางสุวรรณา             

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
11 นางสุวรรณา               

ช านาญนา 
31 16,000.00 16,000.00 

  
12 นางสุวรรณา   

ช านาญนา 
30 16,000.00 16,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

39. โครงการ

จัดการ

ส่ิงแวดล้อม

เพื่อพัฒนา

ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

100 
1 นางสุธาทิพย์ 

ชัยเพชร 
1 4,400.00 4,400.00 

  
2 นางหลีปฺะ สะ

แลมัน 
1 475.00 475.00 

  
3 นายนิรันดร์                  

ยาหยาหมัน 
2 1,320.00 1,320.00 



  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 400.00 400.00 

  
5 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

  
6 นางวิภา หรัน

หลัง 
2 15,600.00 15,600.00 

  
7 นางทองใบ 

เวฃพันธ์ 
1 1,200.00 1,200.00 

  
8 นายอาลี สุข

สุวรรณ ์
1 600.00 600.00 

  
9 โรงเรียน

อนุบาลละงู 
1 1,000.00 1,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืงการบรหิาร 

40. โครงการ

จัดท า

แผนพัฒนา

เทศบาลและ

ติดตาม

ประเมินผล

แผน 

100 
1 นายนิรันดร์                

ยาหยาหมัน 
2 768.00 768.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 326.00 326.00 

  
3 นางมยุรีย์ 

บูรณะพิทักท์ 
1 1,600.00 1,600.00 

  
4 นางจินดา ปาก

บารา 
31 405.00 405.00 

  
5 นางอมร 

สุวรรณโณ 
31 330.00 330.00 

  
6 นางจินดา หนู

วงศ์ 
31 150.00 150.00 

  
7 นางแพรวดาว 

หนูวงศ ์
31 315.00 315.00 
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8 นางมาลี ล่า

หมีน 
31 135.00 135.00 

  
9นางรมโหยน 

ขุนแดหวา 
31 165.00 165.00 

  
10 นางวิภา หรัน

หลัง 
31 195.00 195.00 

  
11 นางฮาลีม๊ะ 

เกนุ้ย 
31 240.00 240.00 

  
12 น.ส.วาสนา 

หมีดโสะ 
31 210.00 210.00 

  
13 น.ส.จิตตริัตน์ 

จิตสง่า 
31 150.00 150.00 

  
14 นางสนธยา 

ติงหวัง 
31 135.00 135.00 

  
15 น.ส.สมจิตร 

หมีดโสะ 
31 405.00 405.00 

  
16 นางล าพวน 

ลิบัง 
31 180.00 180.00 

  
17 นางปราณี 

หลงสล า 
31 135.00 135.00 

  
18 น.ส.รัตนาวดี 

งะสงบ 
31 150.00 150.00 

  
19 นายยูโสบ 

เถาวัลย์ 
31 600.00 600.00 

  
20 น.ส.สุมาลี 

ช านาญ 
31 360.00 360.00 

  
21 น.ส.สิรินทรา 

เมฆารัฐ 
31 390.00 390.00 



  
22 นางจุไร บัว

ศร ี
31 450.00 450.00 

  
23 นางสาวฐิติ

พร รุ่งเรือง 
31 525.00 525.00 

  
24 นางผัน อิต

ประดิษฐ ์
31 180.00 180.00 

  
25 นางสาวชุติ

มา กะเส็ม 
31 450.00 450.00 

  
26 นางอารีรัตน์ 

ฮ่ังยี่ซี่ 
31 150.00 150.00 

  
27 น.ส.ศรัญญา 

ไชยศักด์ิ 
31 195.00 195.00 

  
28 นางสาวปาริ

ตา ราเย็น 
31 480.00 480.00 

  
29 นางสาว

วรรณ ีหลงหา 
31 495.00 495.00 

  
30 น.ส.มนัสวี 

สหับดิน 
31 480.00 480.00 

  
31 นางประนอม 

เจ๊ะนุ้ย 
31 450.00 450.00 

  
32 น.ส.อาลีมา 

หมีนหวัง 
31 495.00 495.00 

  
33 นางนอแรอ๊ะ              

มานะกล้า 
31 465.00 465.00 

  34 นางรัชนี วาดี 31 225.00 225.00 

  
35 นางหทัย

ทิพย์ โสสนุ้ย 
31 225.00 225.00 

  
36น.ส.รอบีฉ๊ะ 

ท้ิงปากน้ า 
31 240.00 240.00 

  
37 นางสุมิตรา 

สิงหนูด า 
31 315.00 315.00 

  
38 นางธัญวรัตน์ 

อุสมา 
31 480.00 480.00 

  39 น.ส.อรุณ 31 885.00 885.00 



รัตน์             

หมาดยูโส๊ะ 

  
40 นางนันทพร 

สุวรรณมณี 
31 585.00 585.00 
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41 นางสุณี แอ

นุ้ย 
31 495.00 495.00 

  
42 นางมีน๊ะ 

หลงหา 
31 585.00 585.00 

  
43 นางฮาซีสะ 

ชาวเชาะ 
31 1,500.00 1,500.00 

  
44 นางรอบีฉ๊ะ                    

ท้ิงปากน้ า 
31 600.00 600.00 

  
45นางแพรว

ดาว หนูวงศ์ 
31 300.00 300.00 

  
46 นางสุมาลี 

หลงหา 
31 300.00 300.00 

  
47 น.ส.จิตติ

รัตน์ จติสง่า 
31 300.00 300.00 

  
48 นางสุปานา 

ราเย็น 
31 300.00 300.00 

  
49 น.ส.มนัสวี 

สหับดิน 
31 300.00 300.00 

  

50 นาง

กาญจนา           

มานีอาเหล็ม 

31 300.00 300.00 



  
51 น.ส.ชุติมา 

กะเส็ม 
31 300.00 300.00 

  
52 น.ส.วันดี 

ประสาททอง 
31 300.00 300.00 

  
53 นายสมจิตร 

หมีดโสะ 
31 300.00 300.00 

  
54 นางฮาซีสะ 

ขาวเชาะ 
31 300.00 300.00 

  
55 นางจินดา 

ปากบารา 
31 300.00 300.00 

  

56 นางสาว

อรุณรัตน์ หมาด

ยูโส๊ะ 

31 300.00 300.00 

  
57 นางผิน มุข

แสง 
31 300.00 300.00 

  
58 สุมาลี 

ช านาญ 
31 300.00 300.00 

  
59 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
5 2,800.00 2,800.00 

  
60 นายนิรันดร์            

ยาหยาหมัน 
4 960.00 960.00 

  
61 นายกมล 

พรหมเมศร ์
4 300.00 300.00 

  

62 นางสาวสา

ธิดา            อา

ดุลเบบ 

30 18,480.00 18,480.00 

  
63 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
2 582.00 582.00 

  
64 นายนิรันดร์             

ยาหยาหมัน 
2 680.00 680.00 

  
65 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 766.00 766.00 

  
66 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 507.00 507.00 

  67 นางมยุรีย์               1 1,760.00 1,760.00 



บูรณะพิทักษ ์
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41. โครงการ

เทศบาลพบ

ประชาชน 

100 
1 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
30 61,600.00 61,600.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 452.00 452.00 

  
3 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 3,304.00 3,304.00 

  
4 นายสมชาย 

สิทธิยาสกุล 
3 21,500.00 21,500.00 

  
5 น.ส.สุไรญา 

เนาวเกตุ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
6 นายธนกร 

หวันสู 
2 3,200.00 3,200.00 

  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 3,518.00 3,518.00 

  
8 นางอารีรัตน์ 

ราเย็น 
2 1,175.00 1,175.00 

42. โครงการ

จัดประชุม

ประจ าเดือน 

กลุ่ม ชมรม 

และ

คณะกรรมการ

ต่างๆ ตลอดจน

การประชุม

100 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 743.00 743.00 



พนักงาน 

ลูกจ้างเทศบาล 

ฯ 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 286.00 286.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 625.00 625.00 

  
4 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 190.00 190.00 

  
5 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 739.00 739.00 

  
6 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 458.00 458.00 

  
7 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 629.00 629.00 

  
8 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,017.00 2,017.00 

  
9 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 2,038.00 2,038.00 

  
10 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 417.00 417.00 

  
11 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
4 993.00 993.00 

  
12 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 743.00 743.00 

  
13 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 460.00 460.00 

  
14 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 590.00 590.00 

  
15 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
7 416.00 416.00 

  
16 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,610.00 1,610.00 

  
17 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
1 342.00 342.00 



  
18 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 770.00 770.00 

  
19 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 605.00 605.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 655.00 655.0 
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43. โครงการ

จัดกิจกรรมวัน 

อสม. 

100 
1 นายกมล 

พรฟมเมศร ์
2 800.00 800.00 

  
2 นางอมรรัตน์ 

สังข์ทอง 
4 8,700.00 8,700.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
240 240.00 240.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
1 260.00 260.00 

44. อุดหนุนท่ี

ท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงูใน

โครงการ

กิจกรรมงานรัฐ

พิธี-ราชพิธี 

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

6 10,000.00 10,000.00 

45. โครงการ

ลานดินสวน

ครัวรั้วกินได้ 

100 
1 นายนิมิตรชัย           

เหล่ากุลวานิช 
7 10,000.00 10,000.00 



46. โครงการ

ฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อ

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร/

สมาชิกสภา

เทศบาล 

พนักงานและ

ลูกจ้างเทศบาล 

100 
1 นายนภดล 

นาคสง่า 
4 14,000.00 14,000.00 

  
2 บริษัท อิทธิผล 

จ ากัด 
2 5,500.00 5,500.00 

  

3 บริษัท ศาลา

แดง เทอร์เรส 

จ ากัด 

2 6,600.00 6,600.00 

  

4 ร้านอาหาร

อิสลามสตูล-ทุ่ง

สง 

1 1,450.00 1,450.00 

  
5 ร้านอาหาร

เรือนวารี 
1 4,015.00 4,015.00 

  

6 บริษัท บ้าน

สวนดินเผา 

จ ากัด 

1 2,250.00 2,250.00 

  
7 ร้านครัว

ดวงดาว 
1 1,700.00 1,700.00 

  

8 ร้านอาหาร

อิสลามสตูล-ทุ่ง

สง 

1 3,130.00 3,130.00 

  
9 นายสุชาติ 

บริรักษ์กิจด ารง 
30 164,309.00 164,309.00 

47. โครงการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 

100 
1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา 
60 20,000.00 20,000.00 

48. โครงการ

ส่งเสริม

กิจกรรม 

นันทนาการ

พนักงาน 

100 
1 นางมณีวรรณ 

แซ่ล่ิม 
2 855.00 855.00 



ลูกจ้างเทศบาล 

  
2น.ส.สิริวิลา

ลักษณ์ สุกใส 
1 17,100.00 17,100.00 

  
3 นายชัยสิทธิ์ 

ม่าเหรม็ 
1 2,000.00 2,000.00 
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49. โครงการ

ส ารวจความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

100 
1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา 
60 20,000.00 20,000.00 

50. โครงการ

พัฒนา

ระบบงานและ

ฐานข้อมูลของ

เทศบาล 

100 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,137.00 1,137.00 

  
2 นางฮาซีสะ 

ขาวเชาะ 
72 11,178.00 11,178.00 

51. โครงการ

ประเมินการจัด

มาตรฐาน

บริการ

สาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100 
1 นายนิรันดร์ 

ยาหยาหมัน 
2 1,341.00 1,341.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 461.00 461.00 

  
3 นางสาวชุติมา 

กะเส็ม 
25 75.00 75.00 



  
4 น.ส.วันดี 

ประสาททอง 
25 75.00 75.00 

  
5 นางสุมาลี หลง

หา 
25 75.00 75.00 

  
6 นางสาวอรุณ

รัตน์ หมาดยูโส๊ะ 
25 75.00 75.00 

  
7 นางฮาซีสะ 

ขาวเชาะ 
25 150.00 150.00 

  
8 นางสาวมนัสวี 

สหับดิน 
25 75.00 75.00 

  
9 นางสุปานา รา

เย็น 
25 75.00 75.00 

  
10 น.ส.สมจิตร 

หมีดโสะ 
25 75.00 75.00 

  
11 น.ส.จิตตริัตน์ 

จิตสง่า 
25 75.00 75.00 

  
12 นางจินดา 

ปากบารา 
25 75.00 75.00 

  
13 นางแพรว

ดาว หนูวงศ์ 
25 75.00 75.00 

  
14 นางผิน มุข

แสง 
25 75.00 75.00 

  
15 น.ส.สุมาลี 

ช านาญ 
25 75.00 75.00 

  
16น.ส.รอบีฉ๊ะ 

ท้ิงปากน้ า 
25 150.00 150.00 

  
17 นายนิรันดร์            

ยาหยาหมัน 
4 400.00 400.00 

  
18 นายนิรันดร์   

ยาหยาหมัน 
7 1,176.00 1,176.00 

  
19 นายนิรันดร์               

ยาหยาหมัน 
2 950.00 950.00 

  
20 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 463.00 463.00 



  
21 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 523.00 523.00 
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52. (1) จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

พร้อมติดตั้ง 

100 
1 นายปรีชา แซ่

ล่ิว 
7 37,900.00 37,900.00 

(2) จัดซื้อชั้นวาง

เอกสาร 
100 

1 นางธิติมา 

วิทยา 
3 3,500.00 3,500.00 

(3)จัดซื้อถังเก็บ

น้ า 
100 

1 หจก.ละงูค้า

วัสดุ 
2 7,750.00 7,750.00 

(4) จัดซื้อโตะ๊ 100 
1 นายชนฤทธิ์ 

สวดประโคน 
15 34,500.00 34,500.00 

(5) จัดซื้อเครื่อง

ฉีดน้ าแรงดันสูง 
100 

1 นางฮาเปไร 

ฮัมดาหลี 
7 27,600.00 27,600.00 

53. (1) จัดซื้อ

คอมพิวเตอร ์
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 20,000.00 20,000.00 

(2) จัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟฟูา 
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 3,000.00 3,000.00 

(3) จัดซื้อ

พรินเตอร ์
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 7,100.00 7,100.00 

(4) จัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟ 
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 3,000.00 3,000.00 

(5) จัดซื้อจอภาพ

แบบ LCD 
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 6,000.00 6,000.00 



(6) จัดซื้อ

พรินเตอร ์
100 

1 หจก.โมเดิร์นค

อมไอที 
7 3,550.00 3,550.00 

54. โครงการ อป

พร.เฝูาระวังภัย

ในเขตเทศบาล 

100 1 นายวิรัติ์ วาดี 120 24,840.00 24,840.00 

55. โครงการ

ฝึกอบรมทบทวน

ด้านการปูองกัน

ภัยและบรรเทา

สาธารณภัยแก่ 

อปพร.เทศบาล 

100 
1 จ่าเอกวิภาส 

นวนศรี 
30 24,760.00 24,760.00 

  
2 จ่าเอกวิภาส 

นวนศรี 
11 1,800.00 1,800.00 

  
3 นายยิ่งยศ 

กาญจนนิยม 
7 6,500.00 6,500.00 

  
4 นางฮาเปไร 

ฮัมดาหลี 
4 5,890.00 5,890.00 

56. โครงการ

พัฒนาการ

ให้บริการและ

ประชาสัมพันธ์

ผลงานของ

เทศบาล 

100 

1 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

35 53,072.00 53,072.00 

  
2 นายกมล 

พรหมเมศร ์
6 2,080.00 2,080.00 

  
3 นายกมล 

พรหมเมศร ์
15 5,088.00 5,088.00 
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57.อุดหนุน

อ าเภอละงูใน

โครงการ

อ านวยการ

ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการ

ซื้อหรือการ

จ้างของอบต.

ระดับอ าเภอ 

100 

1 ท่ีท าการ

ปกครองอ าเภอ

ละงู 

6 16,000.00 16,000.00 

58. โครงการ

คืนก าไรแก่ผู้

เสียภาษี 

100 

1 บริษัท โอเชียน 

พอยท์ มาร์เก็ต

ติ้ง จ ากัด 

15 12,600.00 12,600.00 

  

2 บริษัท โอเชียน 

พอยท์ มาร์เก็ต

ติ้ง จ ากัด 

15 12,240.00 12,240.00 

59.โครงการ

ประชาสัมพันธ์              

การเสียภาษี 

100 
1 นายกมล 

พรหมเมศร ์
3 3,575.00 3,575.00 

  
2 นายสมชาย 

เร๊ะหมีน 
5 6,400.00 6,400.00 

60. โครงการ

จัดจ้างท้องถ่ิน 
100 

1 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
2 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
3 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
4 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
5 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
6 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
7 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
8 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
16 7,155.00 7,155.00 



  
9 นายภูเมศ ไฉน

วงษ์ 
15 6,996.00 6,996.00 

  
10 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
13 6,201.00 6,201.00 

  
11 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
12 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
13 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
14 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
15 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
16 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
17 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
18 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
19 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
20 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 

  
21 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
22 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
16 7,632.00 7,632.00 
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23 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

  
24 นายภูเมศ 

ไฉนวงษ์ 
15 7,155.00 7,155.00 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกจิ 

61. โครงการ

พัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

52 
1 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
3 1,342.00 1,342.00 

  
2 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 1,342.00 1,342.00 

  
3 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 715.00 715.00 

  
4 นายนรากร 

แซะอาหลี 
30 180,000.00 180,000.00 

  
5 นางสมพร 

ประสิทธิ ์
15 164,400.00 164,400.00 

62. โครงการ

จัดงานส่งเสริม

การท่องเท่ียว 

100 
1 ร้านบ้านถ้วย

รางวัลหาดใหญ่ 
2 8,145.00 8,145.00 

  

2 บริษัท 

มาสเตอร์พซี 

แอนด์ โครเชท์ 

จ ากัด 

7 14,873.00 14,873.00 

  

3 บริษัท สุรเสียง 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

5 6,300.00 6,300.00 

  
4 นายวิชา นาค

บรรพต 
7 2,000.00 2,000.00 

  

5 บริษัท โอเชีย

นพอยท์ มาร์เก็ต

ติ้ง จ ากัด 

3 3,000.00 3,000.00 

  6 นายทวีศักด์ิ 1 55,000.00 55,000.00 



คงกลับ 

  
7 นางสาวลักษมี 

แซ่ว่อง 
2 30,000.00 30,000.00 

  
8 น.ส.นิติญา 

สุวรรณวงศ ์
2 20,000.00 20,000.00 

  
9 น.ส.สิรินาถ ภู

ถ่ินทุง 
2 10,000.00 10,000.00 

  
10 น.ส.ไลลา 

วิเชียรสราง 
2 6,000.00 6,000.00 

  
11 น.ส.อรนิต 

แก้วเกตุ 
2 5,000.00 5,000.00 

  
12 น.ส.สิรินาถ 

ภูถ่ินทุ่ง 
2 10,000.00 10,000.00 

  
13 นางสาว

ลักษมี แซ่ว่อง 
2 5,000.00 5,000.00 

  
14 น.ส.ภัคจิรา 

ช่วยแท่น 
5 15,700.00 15,700.00 

  
15 นายกมล 

พรหมเมศร ์
15 10,138.00 10,138.00 

  
16 นางจรงค์                    

วัชระเสรีกุล 
6 3,500.00 3,500.00 

  

17 นายภูเบศ               

สถาปัตยการนัน

ทกรณ ์

7 8,000.00 8,000.00 

  
18 นายวิชา 

นาคบรรพต 
7 4,000.00 4,000.00 

  
19 นายคิน แซ่

เอ้ว 
7 48,000.00 48,000.00 

  

20 การไฟฟูา

ส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูล 

5 17,655.00 17,655.00 
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21 นางนงนุช 

ทศกูล 
3 60,000.00 60,000.00 

  
22 นายอิบรอหิม 

หวันสู 
4 5,000.00 5,000.00 

  
23 นาง

มณีวรรณ แซ่ล่ิม 
7 12,368.00 12,368.00 

  
24 นางอุษณีย์                

ศรีจันทร์ทอง 
5 2,004.00 2,004.00 

  
25 นายยูมะคาน                

ฮัมดาหลี 
5 4,256.00 4,256.00 

  
26 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
1 17,000.00 17,000.00 

  
27 นายวิสูตร์ ดุล

ยานา 
1 3,845.16 3,845.16 

  
28 นางนีรนุช 

บุญศิร ิ
2 216.00 216.00 

63. โครงการ

พัฒนาตลาด

สดน่าซื้อและ

เพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการ

ร้านค้าตลาด

สดเทศบาล 

100 
1 นายวิไล ย่อง

เส้ง 
4 20,000.00 20,000.00 

  
2 นายปรีชา ปัน

ดีกา 
1 1,200.00 1,200.00 

  
3 นายเอก

นรินทร์ ลัดเลีย 
1 1,200.00 1,200.00 

  
4 น.ส.ดวงแก้ว 

ถาวรจิต 
2 780.00 780.00 



  
5 นางสมพิศ พุฒ

แก้ว 
3 6,500.00 6,500.00 

  
6 นายกมล 

พรหมเมศร ์
2 300.00 300.00 

รวม 8,658,155.15 8,687,871.44 

 
 

หมายเหต ุ สรปุผลการพัฒนาทอ้งถิน่ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 

2554  

        โดยรวมงบกลาง + รายจา่ยประจ า + รายจา่ยเพือ่

การลงทนุ    

เปน็เงนิทัง้สิน้ 36,806,869.93  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่4 

ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา

ในชว่งสามป ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 46 - 

 

สว่นที ่4 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาในชว่งสามป ี

 

  4.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลต าบลก าแพง 

  วสิยัทัศน ์

      “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่ประชาชนทุกคนมีความสุข และมีส่วน

ร่วม” 

  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพัฒนาในชว่งสามปขีอง

เทศบาลต าบลก าแพง 

       เพื่อให้การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง           ตรงตามความต้องการ เทศบาล

ต าบลก าแพงจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา



เทศบาลในช่วงสามปี (พ.ศ.2556-2558) ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 24 แนว

ทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อ

ระบายน้ า งานก่อสร้างอื่นๆสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

     1.2 พัฒนาระบบจราจร 

 2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน่ 

     2.1 พัฒนาการจัดการศึกษา 

     2.2 การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 

 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 

     3.1 ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 

     3.2 การปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

     3.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 4. ยุทธศาสตรก์ารพฒันากฬีา นนัทนาการ และการพกัผอ่นหยอ่น

ใจ 

     4.1 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา 

 5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาความเขม้แขง็ของชมุชน 

     5.1 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

     5.2 ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสงเคราะห์ประชาชน 

 6. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

     6.2 จัดระบบการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

     6.3 จัดระบบการบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 7. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเมอืง การบรหิาร 

     7.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

     7.2 พัฒนาปรับปรุงบุคลากร 

     7.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

     7.4 ส่งเสริมและสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม

ที่ดี 

     7.5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

     7.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     7.7 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการท้องถ่ิน 

     7.8 พัฒนาปรับปรุงรายได้ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 

     7.10 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 8. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเศรษฐกิจ 

     8.1 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

     8.2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     8.3 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ 
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 4.2 นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

ค าแถลงนโยบายของ นายวิชิต  แซ่ลิ่ม  นายกเทศมนตรีต าบล

ก าแพง ต่อสภาเทศบาลต าบลก าแพง                      เมื่อวันที่ 2 กันยายน 

2552 

พนัธกิจที ่1    มุง่พฒันาคุณภาพชวีติใหป้ระชาชนมคีวามเปน็อยูท่ี่ดี 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาเศรษฐกิจชมุชนใหค้นมคีวามมัง่คัง่ 

แนวทางพัฒนา 

1.1 สนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน โดย ส่งเสริมกิจการ

สถานธนานุบาล ส่งเสริมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และส่งเสริมการ



จัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในชุมชนเพื่อระดมเงินออมและให้สมาชิก

กู้ยืม 

1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิต

สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  

1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว 

พัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู                ให้ เป็น OTOP ด้านการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล  

1.4 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน 

1.5 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจัดให้มีตลาดนัดชุมชนเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการค้าขายและจับจ่าย                    ใช้สอยให้กับประชาชน

  

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 พัฒนาการศกึษา และศาสนา ใหค้นมคีวามรู ้คูค่ณุธรรม 

แนวทางพัฒนา 

2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน   

2.2 ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถม 

และระดับมัธยมให้ครบ 100% 

2.3 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

       2.4 สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดย

พัฒนาศูนย์ ICT เทศบาลให้เป็น   แหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

2.5 ท านุบ ารุงศาสนาทุกศาสนา 

2.6 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ใฝุรู้ทางศาสนา โดยจัดกิจกรรม

พิเศษส าหรับเด็กและเยาวชนในช่วง มีงานกิจกรรมทางศาสนาและช่วง

ปิดเทอม                      

ยทุธศาสตรท์ี ่3 พัฒนาสาธารณสขุชมุชนใหค้นมสีขุภาพ พลานามยัที่

สมบูรณ์แขง็แรง 

แนวทางพัฒนา 

3.1 ดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเส่ียงด้านสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ แม่

และเด็กเป็นพิเศษ โดยจัดท าสมุดตรวจสุขภาพประจ าตัว และจัดให้มีการ

ตรวจสุขภาพเป็นประจ า        

3.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ออกก าลัง 

กายเพื่อสุขภาพ โดยจัดสถานที่และอุปกรณ์ให้ 



3.3 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยจัด

อบรมให้ความรู้ และจัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
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3.4 จัดให้มีการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปอย่างน้อยปีละครั้ง 

   3.5 ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขชุมชนให้ได้มาตรฐานสามารถ

ให้บริการได้ครบวงจร 

3.6 ส่งเสริมให้ กลุ่ม อสม. มีความเข้มแข็ง เพิ่มบทบาทในการดูแล

สุขภาพชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ  

3.7 ส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพที่

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  

3.8 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าอาหาร ด าเนินการให้ถูก

สุขลักษณะด้านโภชนาการ และเป็นอาหารปลอดสารพิษ 

  3.9 ก าจัด สัตว์พาหะน าโรคต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

      3.10 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคติดต่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และส่งเสริมให้เทศบาลเป็นเขต

ปลอดยาเสพติด 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาสวสัดิการสงัคม กฬีา และนนัทนาการ ใหค้นมี

คณุคา่เทา่เทยีม และมีสขุภาพจติทีด่ี           

     แนวทางพัฒนา 



4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสให้ใกล้เคียงกับ

ประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ และสร้างโอกาส

ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

4.2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ โดย

จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้ร่วมกิจกรรมตาม

โอกาส 

       4.3 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและเช่ือมความสามัคคีของ

ประชาชน โดยร่วมกับทุกชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล

สัมพันธ์                         

    4.4 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศแก่เยาวชน โดยจัดการ

แข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ และส่งทีมกีฬาของเทศบาลเข้าร่วมการ

แข่งขันรายการต่างๆ 

4.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นประจ าชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

4.6 ปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีความร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์รวม

ของการออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดปลูกต้นไม้เพิ่มเติม 

ปรับพื้นลู่วิ่งเป็นลู่ยางสังเคราะห์ ขยายศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การกีฬา ก่อสร้างสระว่ายน้ าและสนามเทนนิส   

4.7 เพิ่มเครื่องออกก ากายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ 

สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งโดยจัดวางในสถานที่ที่เหมาะสม  

  

4.8 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ชมรมกีฬาต่าง ๆ ตามความสนใจ  

ยทุธศาสตรท์ี ่5 เพิม่ความปลอดภัยในชวีติทรพัย์สนิ ใหค้นมคีวามสะดวก

ปลอดภยั 

แนวทางพัฒนา 

5.1 ลดอุบัติเหตุด้านจราจร โดยเพิ่มเติมระบบสัญญาณไฟจราจร

ติดตั้งกระจกโค้งเงา ติดตั้งลูกระนาด และให้ความรู้ด้านการจราจรแก่

ประชาชน 

5.2 ปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่างชัดเจน และทั่วถึง 

5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปูองกันบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาล

ปรับปรุงเครื่องมือ และพัฒนาบุคลากร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 50 - 

 

              5.4 จัดอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ออกลาดตระเวน เพื่อ

ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

              5.5 เพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

อาสาสมัครจราจร และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย โดยจัดอบรมทบทวน เพิ่มจ านวน

สมาชิก  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ                                   

  

พนัธกิจที ่2   พัฒนาเมอืงใหน้า่อยู ่

ยทุธศาสตรท์ี ่6 จัดระเบยีบเมอืง ใหส้งบเรยีบร้อย 

แนวทางพัฒนา   

6.1 จัดวางระบบผังเมือง โดยร่วมมือกับ อบต.ก าแพง และ อบต.ละงู  

ด าเนินการให้มีการจัดระบบผังเมืองรวมชุมชนก าแพงตามนโยบายของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

6.2 พัฒนาระบบจราจรริมถนนสายหลักและบริเวณตลาดสดโดยตี 

เส้นจอดรถ และรณรงค์ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามกฎจราจร 

6.3 ร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอละงูจัดระเบียบมอเตอร์ไซด์

รับจ้างในเขตเทศบาล 

6.4 ควบคุมพื้นที่การจัดตั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ และออกเทศบัญญัติ

ก าหนดพื้นที่ 

        6.5 พัฒนาทางเท้าในถนนสายหลักให้ดูดีมีระเบียบ  

ยทุธศาสตรท์ี ่ 7 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานความเปน็เมอืง

นา่อยู่   



แนวทางพัฒนา      

7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย

น้ า ท่าเทียบเรือ และไฟฟูาสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน 

       7.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 

       7.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพที่ดี สามารถรับฟังได้ทุก

ครัวเรือน 

ยทุธศาสตรท์ี ่8 ปรบัภมูทิศันเ์มอืง ให้รม่รืน่สวยงาม 

      แนวทางพัฒนา  

8.1 ปรับปรุงและเพิ่มเติม สวนหย่อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามโดย

จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

       8.2 เพิ่มความร่มรื่นริมถนนสายหลักโดยปลูกต้นไม้ริมทางเพิ่มเติม 

      8.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้นประจ าชุมชนริมถนนสายรอง                                                   

     8.4 เติมสีสันเมืองโดยติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสะพานลอย 

       8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมืองสนับสนุนการ

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้าน                          

พนัธกิจที ่3   สรา้งดลุยภาพเพือ่รักษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มชมุชนใหย้ัง่ยนื 

ยทุธศาสตรท์ี ่9 อนรุักษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุล 

  แนวทางพัฒนา 

9.1 อนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในคลองละงูและจัดตั้ง

อาสาสมัครเฝูาระวังส่ิงแวดล้อม 

9.2 สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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       9.3 เผยแพร่และรายงานสถานการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมให้ประชาชน

ทราบสม่ าเสมอ 

     9.4 สนับสนุนโครงการ LA 21 และโครงการปิดทองหลังพระ 

ยทุธศาสตรท์ี ่10 จัดการขยะและน้ าเสียชมุชน ใหเ้หมาะสม 

    แนวทางพัฒนา 

10.1 ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะเพื่อใช้

ซ้ าหรือหมุนเวียนใช้ ก่อนทิ้ง 

10.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ และการกวาดขยะทั้งถนนสาย

หลักและถนนสายรองให้สะอาด  

    10.3 ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์คัดแยกและก าจัดขยะรวมของเทศบาลเพื่อก าจัดขยะอย่างถูก

วิธี 

   10.4 ส่งเสริมให้ประชาชนบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือนจาก

แหล่งก าเนิด และติดตั้งบ่อดักไขมัน ก่อนปล่อยน้ าทิ้ง 

      10.5 ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ าหมักชีวภาพในการบ าบัดน้ าเสีย

ชุมชน 

      10.6 ฉีดล้างและขุดลอกคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

      10.7 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียเฉพาะจุดที่มีอยู่แล้ว เช่นจุดตลาดสด

และจุดชุมชนขนมจีน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ยทุธศาสตรท์ี ่11 อนรุกัษส์ิง่แวดล้อมทางศลิปวัฒนธรรม และภมูปิัญญา

ทอ้งถิน่ ใหค้งอยูต่ลอดไป 

       แนวทางพัฒนา  

11.1 ท านุบ ารุงแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน       ศาสนสถานให้เป็นศูนย์ข้อมูลทาง

วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

     11.2 ส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อสืบทอดมรดก

ทางวัฒนธรรม 



      11.3 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ

กิจกรรมศาสนาโดยจัดงานส่งเสริมตามเทศกาล 

พนัธกิจที ่4   พัฒนาเทศบาลใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู ้และเปน็เลศิ

ด้าน บริการ ภายใต้การมสีว่นรว่ม       

ยทุธศาสตรท์ี ่12  พฒันาคุณภาพบคุลากรเทศบาล ใหพ้รอ้มตอ่การ

ใหบ้ริการ 

      แนวทางพฒันา                       

        12.1 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพิ่มความรู้  หรือ

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

       12.2 สร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ดี (Service Mind) แก่

บุคลากร                           

       12.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสร้างความสามัคคีในหมู่

บุคลากร  

        12.4 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล 

ยทุธศาสตรท์ี ่13 พัฒนาเครือ่งมอื เครือ่งใช ้และสถานทีใ่หท้นัสมยัและ

เพยีงพอ 

      แนวทางพัฒนา   

      13.1 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภายในส านักงานให้เป็นระบบ

เครือข่าย 

        13.2  ปรับปรุงระบบการดูแล เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน เช่น 

เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร โทรศัพท์ อินเตอร์เนตให้พร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 
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         13.3 จัดหาเครื่องจักรกลที่จ าเป็นเพิ่มเติม เช่น ยานพาหนะ 

เครื่องมือช่าง เครื่องพ่นหมอกควัน 

        13.4 ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เช่น เก้าอี้นั่งรอ เครื่องปรับอากาศ

ห้องน้ า ให้เพียงพอ                                       

        13.5 เพิ่มเติม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆในส านักงาน เช่น  

ตู้น้ าด่ืม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 

ยทุธศาสตรท์ี ่14  ประยุกตใ์ช้เทคโนโลยใีนการท างาน และใหบ้ริการ

ประชาชน 

        แนวทางพัฒนา 

       14.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 

       14.2 พัฒนาการให้บริการจัดเก็บภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

         14.3 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(เคาน์เตอร์เซอร์วิส) 

        14.4 ให้บริการส านักงานทะเบียนราษฎรระบบออนไลน์ใน

ส านักงานเทศบาล 

ยทุธศาสตรท์ี ่15 พัฒนาระบบการบรหิาร  

       แนวทางพัฒนา 

         15.1 ปรับโครงสร้างและระบบการท างานให้รวดเร็วทันสมัย 

        15.2 ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง 

        15.3พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงานโดยใช้หลักการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กพร.  

ยทุธศาสตรท์ี ่16 พัฒนาเครอืขา่ยการมสีว่นรว่ม 

      แนวทางพัฒนา    

       16.1 สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในการด าเนินกิจกรรม

ต่างๆ 

        16.2 ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

       16.3 ประสานความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันวิชาการ  องค์กรเอกชนองค์กร

อิสระ และภาคประชาชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล 



    16.4 สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเทศบาล                                  

       16.5 จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังและระดมความคิดเห็นของ

ประชาชนในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สว่นที ่5 

บัญชสีรปุโครงการ 

และรายละเอยีดโครงการ 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
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บัญชีสรปุโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556-2558) 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

ยทุธศาสตร ์

การพฒันา 

 

ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 รวม 3 ป ี

จ านว

น

โครง

การ 

จ านว

น

โครง

การ

คดิ % 

งบ 

ประมา

ณ 

งบ 

ประมา

ณ 

คดิ % 

จ านว

น

โครง

การ 

จ านว

น

โครง

การ

คดิ % 

งบ 

ประมา

ณ 

งบ 

ประมา

ณ 

คดิ % 

จ านว

น

โครง

การ 

จ านว

น

โครง

การ

คดิ % 

งบ 

ประมา

ณ 

งบ 

ประมา

ณ 

คดิ % 

จ านว

น

โครง

การ 

จ านว

น

โครง

การ

คดิ % 

งบ 

ประมา

ณ 

งบ 

ประม

าณ 

คดิ % 

1.โครงสรา้ง

พืน้ฐาน 
 

 

               

2.ศกึษา 

ศาสนา 

วัฒนธรรมฯ 

                

3.สาธารณสขุ 
 

 

               

4.กฬีา 

นนัทนาการฯ 
 

 

               

5.ความ

เขม้แขง็ของ

ชุมชน 

                



6.

ทรัพยากรธรร

มชาต ิ

 

 

               

7.การเมอืง 

การบรหิาร 
                

8.เศรษฐกจิ 
 

 

               

รวม 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2556 -2558) 

เทศบาลต าบลก าแพง 

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 1.1 แนวทางการพฒันากอ่สรา้งปรบัปรงุ บ ารงุรกัษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ทา่เทยีบเรอื  

งานกอ่สรา้งอืน่ๆ  และการสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยหลังตลาด

สด 

 

 

 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 1 

หนา 0.15 ม. กว้าง 12.00 ม. 

ยาว 159.20 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,910.40 ต.ร.ม. 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 2 

หนา 0.15 ม. กว้าง 9.50 ม. 

ยาว 35.50 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 337.25 ต.ร.ม. 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 3 

หนา 0.15 ม. กว้าง 8.00 ม. 

ยาว 35.50 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 284.00 ต.ร.ม. 

1,523,

000   

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

- สามารถลดการ

เกิดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถใช้

ถนนได้   

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอยต้นไทร 

ซอย 1             

(ชุมชนเทศบาล 6) 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ท าการปรับระดับดินเดิม 

ก่อสร้างถนน        ค.ส.ล.กว้าง 

5.00 ม.ยาว 62.00 ม.           

หนา 0.15 ม. 

- วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น3 Ø 

0.60 x 1.00 ม. จ านวน 6 

ท่อน 

 

- 160,00

0   

(งบ 

อปท.) 

- - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

- สามารถลดการ

เกิดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถ   ใช้

ถนน   

กองช่าง 

3  โครงการก่อสร้าง

ถนนหินผุ ถนนตัด

ใหม่เลียบคลองปา

กปิง 

 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการ  

คมนาคมท่ีสะดวก 

ปลอดภัย  และได้

มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผ ุ

หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 580.00 เมตร หรือ

พื้นท่ี           ไม่น้อยกว่า 

2,900.00 ตารางเมตร 

- ติดตั้งท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  

839,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ี

สะดวก   และ

ปลอดภัย 

- สามารถลดการ

กองช่าง 



0.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร 

จ านวน 3 แห่ง 

เกิดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถ             

ใช้ถนน 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงา

น 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายเทศบาล 5 

เชื่อมต่อสายบ้าน

ควนใหญ่ 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ถมดินยกระดับถนนเดิม 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 

5.00 ม.                 ยาว

ประมาณ 100 ม.หนา 0.15 ม. 

 

- - 450,00

0   

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถลดการ

เกิดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถ       

ใช้ถนน   

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.  พร้อม

รางระบายน้ า                      

ซอยประชาบ ารุง 

(ต้นมะขาม-คลองละ

งู) 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- เพื่อปรบัปรุง

ระบบ              

ระบายน้ า 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร 

ความยาวรวมสองข้าง               

ไม่น้อยกว่า 240.00 เมตร 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ความยาวรวมไม่น้อย

1,230,

000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถระบาย

น้ าได้ดีข้ึน 

- ปูองกันการเกิด

กองช่าง 



- เพื่อปูองกันการ

เกิดน้ าท่วม 

กว่า 120.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 600.00 ตาราง

เมตร 

น้ าท่วมฉับพลัน 

 

6 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.ถนน

ประชาบ ารุง                    

(ซอยต้นมะขาม)  

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.

ส.ล. 

- กว้าง 4.00 ม.ยาว 115.00 

ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 460 ต.ร.ม. 

- - 350,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.  พร้อม

รางระบายน้ า                         

ซอยท่านา-ประปา                              

(บ้านบังหมาด) 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- เพื่อปรบัปรุง

ระบบ              

ระบายน้ า 

- เพื่อปูองกันการ

เกิดน้ าท่วม 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

124.00 เมตร 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ความยาวรวมไม่น้อย

กว่า 62.00 เมตร หรือมีพื้นท่ี

ไม่น้อยกว่า 248.00 ตาราง

เมตร 

481,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถระบาย

น้ าได้ดีข้ึน 

- ปูองกันการเกิด

น้ าท่วมฉับพลัน 

 

กองช่าง 
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เปาูหมาย 
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2557 
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2558 

(บาท) 



8 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.เทศบาล 

8 ซอย 2 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.

ส.ล. 

- กว้าง 4.00 ม.ยาว 283.00 

ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 1,132 ต.ร.ม. 

- 1,000,0

00 

(งบ 

อปท.) 

- - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. 

สายข้างโรงน้ าชลดา 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.

ส.ล. 

- กว้าง 5.00 ม.ยาว 69.00 ม.

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 345 ต.ร.ม. 

- 280,000 

(งบ 

อปท.) 

- - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง 

1

0 

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.  พร้อม

รางระบายน้ า                        

ซอยโรงน้ าชลดา 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- เพื่อปรบัปรุง

ระบบ              

ระบายน้ า 

- เพื่อปูองกันการ

เกิดน้ าท่วม 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 

กว้างภายใน  0.30 เมตร 

ความยาวรวม 69.00 เมตร 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร             กว้างเฉล่ีย 

5.00 เมตร ความยาว 69.00 

เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 

345.00 ตารางเมตร 

408,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถระบาย

น้ าได้ดีข้ึน 

- ปูองกันการเกิด

น้ าท่วมฉับพลัน 

กองช่าง 

1

1 

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.สายท่า

นา - ประปา                   

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.

ส.ล. 

- กว้าง 4.00 ม.ยาว 25.00 ม.

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 100 ต.ร.ม. 

- 80,000 

(งบ 

อปท.) 

- - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กองช่าง 

1

2 

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. 

สายในทอน ซอย 1                   

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.

ส.ล. 

- กว้าง 4.00 ม.ยาว 153.50 

- - 460,00

0 

(งบ 

- ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

กองช่าง 



และได้มาตรฐาน 

 

ม.หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า 614 ต.ร.ม. 

อปท.) และปลอดภัย 

1

3 

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล.   พร้อม

รางระบายน้ า                        

สายเทศบาล 6 (ซอย

เอี่ยมอุทิศ)               

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- เพื่อปรบัปรุง

ระบบ              

ระบายน้ า 

- เพื่อปูองกันการ

เกิดน้ าท่วม 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร    กว้าง 3.00 เมตร 

ยาวประมาณ 137.00 เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 411.00 

ตารางเมตร 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ท้ัง 2 ข้าง  กว้างภายใน 0.30 

เมตร ความยาวรวม              

ไม่น้อยกว่า 274.00 เมตร 

1,000,

000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถระบาย

น้ าได้ดีข้ึน 

- ปูองกันการเกิด

น้ าท่วมฉับพลัน 

กองช่าง 
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2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1

4 

โครงการก่อสร้างถนน

หินผุ         ซอยต้น

ไทร 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนนหินผุ กว้าง 

4.00 ม.                     ยาว 

62.00 ม.  หนา 1.00 ม. หรือ

พื้นท่ี                     ไม่น้อย

กว่า 248 ต.ร.ม. 

- 300,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กอง

ช่าง 



1

5 

โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล. 

ชุมชนเทศบาล 1  

(ซอยบ้าน นายสุธรรม  

ปากบารา) 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร   กว้าง 4.00 

เมตร ยาวประมาณ 48.00 

เมตร 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

192.00 ตารางเมตร 

120,000 

(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

กอง

ช่าง 

1

6 

โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ า     สาย

เทศบาล 7/1 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ าท่วม 

- เพื่อปรบัปรุง

ระบบ                   

ระบายน้ า 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.

ส.ล. ความกว้างภายใน 0.50 

เมตร ความยาวรวมไม่น้อย

กว่า 245.00 เมตร 

960,000 

(งบ อปท.) 

- - - ปูองกันการเกิด

น้ าท่วม ฉับพลัน 

- สามารถระบาย

น้ าได้ดีข้ึน 

กอง

ช่าง 

1

7 

โครงการก่อสร้างถนน 

ค.ส.ล.     พร้อมราง

ระบายน้ า  

สายเทศบาล 7/2 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย  

และได้มาตรฐาน 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ าท่วม 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 

0.15 เมตร  กว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 177.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 885.00 ตาราง

เมตร 

 

1,990,00

0 

(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก   

และปลอดภัย 

- แก้ไขปัญหาได้

น้ าท่วมขัง 

กอง

ช่าง 

1

8 

โครงการถมหินคลุก                   

ชุมชนเทศบาล 6 ถนน

ท่านา   (บริเวณบ้าน

บังสอด-บ้านบังแอ   ถึง 

คลองละงู) 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการคมนาคม

ท่ีสะดวกปลอดภัย  

และได้มาตรฐาน 

- กว้าง 8.00 ม. ยาว 120.00 

ม.                   หนาเฉล่ีย 

0.50 เมตร  

300,000 

(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก   

และปลอดภัย 

กอง

ช่าง 

1

9 

โครงการถมหินคลุก

ชุมชนขนมจีน (บรเิวณ

บอ่บ าบัดน้ าเสีย

เชื่อมต่อถนนหลัง

ตลาดสดเทศบาล) 

- เพื่อมีถนนไว้ใช้

ในการคมนาคมท่ี

สะดวกปลอดภัย

และได้มาตรฐาน 

- กว้าง 8.00 เมตร ยาว 

318.00 เมตร  หนาเฉล่ีย 

0.50 เมตร  

900,000 

(งบ อปท.) 

- - - ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก   

และปลอดภัย 

กอง

ช่าง 
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หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2

0 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงถนน

ภายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

 

 

- เพื่อให้มีถนนไว้

ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

ปลอดภัยและได้

มาตรฐาน 

- ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง

ถนนภายในเขตเทศบาล 

จ านวน 17 สาย ดังน้ี 

1. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

ค.ส.ล. เทศบาล 5 ซอย 1 

- ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00 ม.

ยาว 60.00 ม.                   

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า             240 

ต.ร.ม. 

- ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.00 ม.

(50,186,0

00) 

 

300,000 

(งบ อปท.) 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- ประชาชนมี

ถนนไว้ใช้ในการ

คมนาคมท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

- สามารถลดการ

เกิดอุบัติเหตุจาก

การใช้รถ              

ใช้ถนน 

กองช่าง 



ยาว 80.00 ม.                 

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า                160 

ต.ร.ม. 
 

 

 

2. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก                 

คอนกรีต สายละงู - ปากบา

รา 

- กว้าง 12.00 ม.ยาว 

888.00 ม.               หนา 

0.05 ม. 
 

 

 

3. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก       คอนกรตี

สาย ละงู - ทุ่งหว้า 

- กว้าง 13.00 ม.ยาว 

731.00 ม.               หนา 

0.05 ม. 

 

4. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  

สาย ละงู - ฉลุง 

- กว้าง 13.00 ม.ยาว 

1,463.00 ม. 

 
 
 

5,594,00

0 

(งบ อปท.) 

 

 
 

3,453,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

 

9,817,00

0 

(งบ อปท.) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3,453,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 
3,453,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

 

- 

 



หนา 0.05 ม. 
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   5. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส

ฟัลท์ติก      คอนกรตี  สาย 

ประชาบ ารุง   

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,185.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

6. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส

ฟัลท์ติก       คอนกรีตสาย 

เทศบาล 11 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,460.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

7. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส

ฟัลท์ติก คอนกรีต สาย 

4,301,

000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

5,299,

000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

1,524,

000 

(งบ 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

  



เทศบาล 10 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 420.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

8. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส

ฟัลท์ติก      คอนกรตี สาย ท่า

นา – ประปา 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 1,550.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

9. ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอส

ฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายขนมจีนตัดใหม ่

- กว้าง 4.00 ม.ยาว 290.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

10. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟลัท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 2 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 320.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

 

อปท.) 

 

 

5,626,

000(งบ 

อปท.) 

 

 

605,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

1,161,

000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงา

น 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

   11. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 5 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 360.00 

ม.หนา 0.04 ม. 
 

12. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 6  

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 895.00 

ม.หนา 0.04 ม. 
 

13. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย

เทศบาล 6/1 

- กว้าง 7.00 ม.ยาว 370.00 

ม.หนา 0.04 ม. 
 

14. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 7 

1,306,00

0(งบ 

อปท.) 

 
 

3,248,00

0(งบ 

อปท.) 

 
 

1,343,00

0 

(งบ อปท.) 

 
 

1,882,00

0 

(งบ อปท.) 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 

  



- กว้าง 4.00 ม.ยาว 520.00 

ม.หนา 0.04 ม. 
 

15. ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 7 ซอย 

1 

- กว้าง 6.00 ม.ยาว 256.00 

ม.หนา 0.04 ม. 
 

16 ปรับปรุงถนนผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายเทศบาล 9/1 

- กว้าง 6.00 ม.ยาว 290.00 

ม.หนา 0.04 ม. 

 

 
17. ปรับปรุงถนนผิวจราจร

แอสฟัลท์ติก      คอนกรีต สาย

เทศบาล 1 

- กว้าง 7.00 ม. ยาว 610.00 

ม. หนา 0.04 ม. 

797,000

(งบ อปท.) 

 
 

903,000 

(งบ อปท./

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

 

 

1,500,00

0 

(งบ อปท.) 

 
 

- 

 

 

 

 
 

- 

 

- 

 

 

 

 
 

- 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงา

น 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

2

1 

โครงการก่อสร้าง

ท่อระบายน้ า ค.

ส.ล.ถนนเทศบาล 3 

- เพื่อปูองกันปัญหา              

น้ าท่วม 

- ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ยาว 500 เมตร 

1,500,

000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ท าให้บริเวณ

ดังกล่าวไม่มีน้ า

ท่วมขัง 

กองช่าง 

2

2 

โครงการปรับปรุง

ระบบระบายน้ า 

ถนนละงู-ฉลุง-ถนน

เทศบาล 3 

- เพื่อสามารถ

ปรับปรุงระบบระบาย

น้ าภายในเขต

เทศบาล 

- กอ่สรา้งท่อระบายน้ า คสล.

ส าเร็จรูป ขนาด 

1.20x1.20x0.125 เมตร มอก.

1166-2536 ความยาวรวมไม่

น้อยกว่า 730.00 เมตร 

- 12,000,0

00 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

- - ระบบระบายน้ า

สามารถระบายน้ า

ได้ดีข้ึน 

- ปูองกันการเกิด

ปัญหา             

น้ าท่วมฉับพลัน 

กองช่าง 

2

3 

โครงการปรับปรุง

พื้นท่ีบริเวณหลัง

ตลาดสดเทศบาล 

 

- เพื่อพัฒนาพื้นท่ีให้

เป็นสถานท่ีพักขยะ

ของตลาดสด

เทศบาล มีห้องน้ า

ห้องส้วมไว้บริการ

ประชาชน และระบบ

ประปาท่ีได้

มาตรฐาน 

- ก่อสร้างห้องน้ า – ห้องส้วม 

ขนาดพื้นท่ีรวม 52.80 ต.ร.ม. 

จ านวน 1 หลัง 

- ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 ม. รบั

ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ความจุไม่

น้อยกว่า 2.5 ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 2 ถัง                     

- ก่อสร้างอาคารพักขยะ 

ขนาด 8.00X 8.00 ม. หรือ

พื้นท่ี 64.00 ต.ร.ม.  

- ก่อสร้างรั้วก่ออิฐฉาบปูน

1,600,

000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถรองรับ

ปริมาณขยะของ

ตลาดสดในแต่ละ

วันได้อย่างเป็น

ระบบและถูก

สุขลักษณะ 

- ประชาชน

สามารถใช้

ห้องน้ าท่ีถูก

สุขลักษณะ 

กองช่าง 



เรียบ สูง 2.50 ม.            ยาว 

30.00 ม. 

- ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล.                       

กว้างภายใน 0.30 ม.  ยาว 

30.00 ม. 

2

4 

โครงการก่อสร้าง

ทางลาด    ข้ึน

อาคารศูนย์ส่งเสริม

การท่องเท่ียวและ

ศิลปะ 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน

ละงู 

- เพื่อปรบัปรุงทาง

ข้ึนลงอาคารให้คน

พิการสามารถข้ึนลง

ได้อย่างสะดวก

ปลอดภัย และ

ปูองกันอุบัติเหต ุ

- ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. 

กว้าง 1.20 เมตร     ยาว 

12.10 เมตร หรือพ้ืนท่ี 14.52 

ตารางเมตร 

- 100,000 

(งบ อปท.) 

- - คนพิการ

สามารถเดินทาง

ข้ึนลงอาคารได้

อย่างสะดวก

ปลอดภัย 

- ลดอุบัติเหตุแก่

คนพิการ 

กองช่าง 

 

 

 

2

5 

โครงการก่อสร้าง

ทางเดินเท้าภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อปูองกันฝนและ

แสงแดดแก่เด็ก

นักเรียน 

 

- ก่อสร้างหลังคาพร้อม

ทางเดินเท้าภายในศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล 

- - 250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- สามารถปูองกัน

ฝนและแสงแดด

ให้แก่เด็กนักเรียน 

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



2

6 

โครงการก่อสร้าง

ลานกีฬา

อเนกประสงค ์

- เพื่อให้มีสนาม

ส าหรับออกก าลัง

กายและท ากิจกรรม

ต่างๆแก่เด็ก 

เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

- เพื่อขยายพื้นท่ี

สนามกีฬาภายใน

ชุมชนให้เพียงพอแก่

ความต้องการของ

ประชาชน 

- ก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็ก หนา 0.10 

เมตร กว้าง 30.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร  

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

1,500 ตารางเมตร 

 

- 619,000 

(งบ 

อปท.) 

- - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไปมี

สนามส าหรับเล่น

กีฬา ออกก าลัง

กายและท า

กิจกรรมอื่นๆท่ี

จ าเป็น 

- เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไปมี

สุขภาพพลานามัย

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  

กองช่าง 

2

7 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุง 

ห้วยแหมน 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง          

ห้วยแหมนให้ได้

มาตรฐาน                   

มีผนังก้ันดิน

พังทลาย 

- ปรับปรุงห้วยแหมน โดย

การขุดลอกปรับพื้นท่ีและ

ก่อสร้างคลองระบายน้ า

คอนกรีตเสรมิเหล็กแบบ

ปากเปิด 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท.

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท.

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท.

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- สามารถระบาย

น้ าลงสู่ล าห้วยและ

ปูองกันน้ าท่วมขัง

ในเขตชุมชนของ

เทศบาล 

กองช่าง 

2

8 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงบ่อบ าบัด

น้ าเสียชุมชน

ขนมจีน 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง

บริเวณบ่อบ าบัดน้ า

เสียชุมชนขนมจีน

ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม 

ร่มรื่น 

และเพื่อรักษา

ส่ิงแวดล้อมบริเวณ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

บ่อบ าบัดน้ าเสียชุมชน

ขนมจีน  

1. ท าคันดิน 

2. พัฒนาระบบไฟฟูา 

3. จัดซื้อต้นไม้ไว้ส าหรบั

ปลูกในบริเวณดังกล่าว 

- 300,000 

(งบ 

อปท.

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

- - บริเวณบ่อบ าบัด

น้ าเสียชุมชน

ขนมจีนมีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม ร่มรื่น  

และส่ิงแวดล้อม

บริเวณดังกล่าว 

ดีข้ึน    

กองช่าง 



ดังกล่าวให้ดีข้ึน และอื่นๆท่ีจ าเป็น หน่วยงา

นอื่น) 

2

9 

อุดหนุนการไฟฟูา

ส่วนภูมิภาคอ าเภอ

ละงู ในการขยาย

เขตไฟฟูา 

- เพื่อเพิ่มแสงสว่าง

ตามท้องถนนและ

สร้างความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน 

- ขยายเขตไฟฟูาภายใน

ชุมชนเขตเทศบาลต าบล

ก าแพงตามความจ าเป็น

เร่งด่วน 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

- เพิ่มแสงสว่างตาม

ท้องถนนท าให้

ประชาชนเกิด

ความปลอดภัยใน

ชีวตทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

- 64 - 

 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงา

น 

2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3

0 

อุดหนุนการประปา                

ส่วนภูมิภาคอ าเภอ

ละงู          ในการ

ขยายเขตประปา 

- เพือ่ให้ประชาชนมี

น้ าประปาใช้อย่าง

ท่ัวถึง 

- ขยายเขตประปาภายใน

ชุมชนเขตเทศบาลต าบล

ก าแพงตามความจ าเป็น

เร่งด่วน 

300,000 

(งบ 

อปท.) 

300,000 

(งบ อปท.) 

300,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมี

น้ าประปาใช้

อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 



3

1 

โครงการก่อสร้าง

โคมไฟสปอร์ตไลท์ 

พร้อมอุปกรณ์

ภายใน

สวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อเพิ่มแสงสว่าง

ภายใน

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

- จ้างก่อสร้างโคมไฟ

สปอร์ตไลท์  พร้อม

อุปกรณ์ภายใน

สวนสาธารณะเทศบาล

ต าบลก าแพง 

220,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สวนสาธารณะมี

ความสว่างเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

3

2 

โครงการก่อสร้าง

สถานท่ี               

ล้างท าความสะอาด

รถยนต ์

- เพื่อปรบัปรุงอาคาร

รักษาความสะอาด

และใช้ส าหรับล้าง

รถยนต์บรรทุกขยะ

และรถยนต์อื่นๆ 

- ปรับปรุงอาคารรักษา

ความสะอาด   

จ านวน 1 ห้อง 

- ก่อสร้างสถานท่ีพื้น

ยกระดับ               เพื่อ

ล้างรถบรรทุกขยะ 

- 200,000 

(งบ อปท.) 

- - อาคารรักษา

ความสะอาดของ

เทศบาลได้

มาตรฐาน 

- มีสถานท่ีส าหรับ

ล้างรถบรรทุกขยะ

และรถอื่นๆ 

กองช่าง 

3

3 

โครงการติดตั้งเสา

สูง                 HI-

MAST 

- เพื่อปรบัปรุงแสง

สว่างบนท้องถนนให้

เกิดความปลอดภัย

แก่ประชาชนผู้ใชร้ถ

ใช้ถนน 

- ติดตั้งเสาสูง HI-MAST - 4,400,00

0 

(งบ อปท . 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

- - มีแสงสว่างจาก

การติดตั้งเสาสูง 

HI-MAST ภายใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพงให้เกิด

ความปลอดภัย 

กองช่าง 

3

4 

โครงการก่อสร้าง 

สนามฟุตบอล 

- เพื่อปรบัปรุงสนาม

ฟุตบอลให้ได้

มาตรฐาน 

- เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ออกก าลังกายและ

- เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไปในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพงและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

- 9,950,00

0 

(งบ อปท . 

หรือ

งบอุดหนุน

- - มีสนามฟุตบอลท่ี

ได้มาตรฐาน 

- เทศบาลต าบล

ก าแพงได้เป็น

ศูนย์กลางออก

กองช่าง 



ศูนย์กลางในการ

พัฒนากีฬาฟุตบอล 

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

ก าลังกาย 

3

5 

โครงการก่อสร้าง                     

สนามฟุตซอลและ

อุปกรณ์  

- เพื่อให้มีสนามฟุต

ซอล                  

และอุปกรณ์ท่ีได้

มาตรฐานให้แก่

เยาวชน ประชาชน 

และนักกีฬาภายใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไปในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพงและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

- 1,989,00

0 

(งบ อปท . 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

- - มีสนามฟุตซอล

และอุปกรณ์ท่ีได้

มาตรฐานให้กับ

เทศบาลต าบล

ก าแพงและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.2  แนวทางการพฒันาระบบจราจร 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



1 โครงการตีเส้นจราจร

ภายในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อให้มเีส้นจราจร

ไว้ควบคุมการขับข่ี

ยวดยานพาหนะบน

ท้องถนน 

- เพื่อลดการเกิด

อุบัติเหตุภายในเขต

เทศบาล 

 

 

- ตีเส้นการจอดรถ,               

ทางม้าลาย และ

รวมถึงเครื่องหมาย

บังคับต่างๆ ภายใน

เขตเทศบาล  

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

ภายในเขตเทศบาล 

- ลดการเกิด

อุบัติเหตุภายใน

เขตเทศบาล 

กองช่าง 

2 โครงการจัดท าปูายบอก

สถานท่ีส าคัญ และ

หน่วยงานต่างๆ พร้อม

ติดตั้ง   ภายในเขต

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

 

- เพื่อให้มปีูายบอก

ส าหรับบอกสถานท่ี

ส าคัญและหน่วยงาน

ต่างๆ  

- เพื่อความสะดวก

ของประชาชนใน

การเดินทางไปยัง

สถานท่ีต่างๆ ในเขต

เทศบาล 

 

 

- จัดท าปูายบอก

สถานท่ีส าคัญ และ

หน่วยงานต่างๆ 

พร้อมติดตั้ง 

ภายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

จ านวนจุดท่ีติดตั้ง

ตามความจ าเป็น

และเหมาะสม  

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

-  ประชาชนท่ัวไป

ท้ังในเขตเทศบาล

และต่างอ าเภอ 

ต่างจังหวัด มีความ

สะดวด  ในการ

เดินทางสัญจรใน

เขตเทศบาล   

กองช่าง 



3 โครงการจัดท าแสตนเล

สโค้งเงา 

พร้อมติดตั้ง 

 

 

- เพื่อให้ประชาชน

ผู้ใช้รถเกิดความ

ปลอดภัยจากการขับ

ข่ีในตรอกซอกซอย 

และทางโค้ง 

 

 

- จัดท าปูายบอก

สถานท่ีและ

หน่วยงานต่างๆ 

พร้อมติดตั้ง 

ภายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง จ านวน 10 

จุด  

135,00

0 

(งบ 

อปท.) 

135,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - สามารถลด

อุบัติเหตตุ่างๆ 

- ประชาชนเกิด

ความปลอดภัยจาก

การขับข่ี 

กองช่าง 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

2.1 แนวทางการพฒันาจดัการศกึษา 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

 

โครงการส่งเสริมเพิ่ม

ความรู้แก่นักเรียน

ระดับประถม 

- เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้เพิ่มเตมิให้แก่

เด็กนักเรียน 

- เพื่อเตียมความ

- นักเรียนชั้น

ประถมปีท่ี 5-6 ใน

เขตเทศบาล 

จ านวน 60 คน  (1 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- เด็กได้มีการ

พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้เพิม่ข้ึน

สามารถสอบเข้า

กอง

การศึกษา 



พร้อมเด็กนักเรียน

ก่อนสอบเข้า

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

รุ่น) โรงเรยีนมีชื่อเสียง

ได้ 

2 

 

 

โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรเตรียม

ความพร้อมนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

- เพื่อพัฒนาความ

พร้อมของเด็กทุก ๆ 

ด้าน และพัฒนา

ความพร้อมของเด็ก

ก่อนเข้าเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

- จัดกิจกรรมมอบ

ประกาศนียบัตรแก่

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 40 คน 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- เด็กนักเรียนมี

ความกระตือ 

รือร้นในการเรียน

มากข้ึน 

กอง

การศึกษา 

3 

 

 

โครงการฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศ    เพื่อ

การท่องเท่ียว 

- เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

ให้แก่ประชาชน 

หลักสูตร 60 ชั่วโมง 

- จัดฝึกอบรม

ภาษาจีน  

ให้แก่ประชาชน  

กลุ่มเปูาหมาย  

จ านวน 60 คน 

24,000 

(งบ 

อปท.) 

- 24,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชน

สามารถพูด อ่าน 

เขียน 

ภาษาต่างประเทศ

ได้ 

กอง

การศึกษา 

4 

 

โครงการจัดซื้อส่ือการ

เรียนรู้ส าหรับห้องสมุดใน

เขตเทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ เผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ให้

ประชาชน 

รักการอ่าน และการ

ค้นคว้า 

- จัดซื้อ

หนังสือพิมพ์

รายวัน 

และส่ืออ่ืนๆ ท่ี

จ าเป็นส าหรับ

ห้องสมุดต่างๆ  

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนท่ัวไป 

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร และ

ความรู้ต่างๆ             

ท่ีทันต่อเหตุการณ ์

กอง

การศึกษา 

5 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้ การฝึกทักษะ

และประสบการณ์

การท างานให้แก่ครู

ผู้ดูแลเด็ก 

- จ านวน 4 คน  12,000 

(งบอุดห

นุน) 

12,000 

(งบอุดห

นุน) 

12,000 

(งบอุดห

นุน) 

- การปฏิบัติงาน                         

มปีระสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

กอง

การศึกษา 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 

 

 

สนับสนุนกิจกรรม/การ

ด าเนินงาน   ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ให้เป็นศูนย์ท่ีได้

มาตรฐาน เด็กและ

ครูผู้ดูแลเด็กมี

พัฒนาการท่ีก้าวไกล 

 

 

- สนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง  

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

- สามารถพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลให้เป็น

ศูนย์ท่ีได้มาตรฐาน 

เด็กและครูผู้ดูแล

เด็กมีพัฒนาการท่ี

ก้าวไกล 

กอง

การศึกษา 

7 

 

 

โครงการสร้างเสรมิ

ประสบการณ์     การ

เรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

- เพื่อให้เด็กได้รบั

การเรียนรู้เก่ียวกับ

ภาษาต่างประเทศ / 

คนตรีและภูมปิัญญา

ท้องถ่ิน 

- สอนเสริมการ

เรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

ให้แก่เด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็ก,            

เด็กนักเรียน 

- สอนเสริมการ

เรียนรู้ดนตรีไทย

150,00

0 

(งบ 

อปท.) 

150,00

0 

(งบ 

อปท.) 

150,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- เด็กได้มี

ประสบการณ ์

การเรียนรู้เก่ียวกับ

ภาษาต่างประเทศ / 

คนตรีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

กอง

การศึกษา 



แก่เด็กนักเรียน 

- สอนเสริมการ

เรียนรู ้

ด้านภูมิปัญญ

ท้องถ่ิน 

8 สนับสนุนค่าวัสดุ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อให้มีวัสดุ ส่ือ

การเรียน             

การสอนแก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล 

- จัดซื้อส่ือการ

เรียนการสอน หุ่น

แบบจ าลอง และ

วัสดุการศึกษาอื่นท่ี

จ าเป็น 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

- เด็กมีโลกทัศน์ท่ี

กว้างไกลและมี

ความตั้งในในการ

เรียนเพิ่มข้ึน 

กอง

การศึกษา 

9 โครงการสอนแม่ดูแลลูก - เพื่อสร้างสาย

สัมพันธ์ด้านกิจกรรม

ระหว่างแม่และลูก

ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาล 

- จัดอบรมด้านการ

ดูแลลูกอย่างถูกวิธี

ให้แก่แม่เด็ก 

- 

 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- 

 

- ท าให้เกิดสาย

สัมพันธภาพท่ีดี

ระหว่างแม่และลูก 

- แม่และลูกมี

คุณธรรมจริยธรรม

ท่ีดีข้ึน 

กอง

การศึกษา 
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2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 



2.2 แนวทางการพฒันาอนรุกัษแ์ละท านบุ ารงุศาสนา วฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร ์

อัลกุรอ่าน 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก

และเยาวชนได้อ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่าน 

- ส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร ์

อัลกุรอ่านเด็กและ

เยาวชน        ท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- เด็กและเยาวชน

สามารถอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่านได้ 

- เด็กมีคุณธรรม 

จริยธรรม  

กอง

การศึกษา 

 

2 

 

 

โครงการพิธีการทาง

ศาสนา  

งานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

- เพื่อส่งเสริม

กิจกรรม             

ทางด้านศาสนา และ

ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับ

ประชาชน 

 

- จัดกิจกรรม

อาสาฬหบูชา 

เข้าพรรษา/เมาลิด/ 

ละศีลอดในเดือน

รอมฎอน / เชิดชู

เกียรตหิลวงปูุคง/

กิจกรรมรอมฎอน/ 

งานสุนัต /               

งานวันเด็ก

แห่งชาติ/ลอย

กระทง ฯลฯ 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

- ประชาชนยึดมั่น

ในหลักค าสอนของ

ศาสนา 

 -สามารถปลูกฝั่ง

ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ินให้อยู่สืบไป 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

3 

 

โครงการพัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต 

ด้วยหลักธรรม 

 

- เพื่อฟื้นฟูคุณภาพ

ชีวิต                  

ของประชาชนด้วย

หลักธรรม  

- จัดกิจกรรม

พัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต

ประชาชนท่ัวไปท่ี

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมี

ความรู ้

ความเข้าใจใน

หลักธรรม            

กอง

การศึกษา 

 



ค าสอนของศาสนา สนใจ ค าสอนของศาสนา

มากข้ึน 
 

4 โครงการสอนเสริมศาสนา

ในมัสยิด 

- เพือ่ส่งเสริม

ประชาชน                

ให้เข้าถึงภาษาและ

หลักค าสอนของ

ศาสนา 

- จัดอบรมภาษา

และ               หลัก

ค าสอนของศาสนา

อิสลามภายใน

มัสยิด              แก่

ประชาชน   

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- 20,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมี

ความรู้ด้านภาษา

และศาสนาเพิ่มข้ึน 

- ประชาชนยึดมั่น                         

ในหลักค าสอนของ

ศาสนา 

กอง

การศึกษา 

5 โครงการตลาดนัดธรรมะ - เพื่อส่งเสริม

กิจกรรม               

ด้านศาสนาให้แก่

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

 

- จัดกิจกรรม

เสวนา              

ด้านศาสนาต่างๆ 

- จัดบูธกิจกรรม

ด้านศาสนา 

- 30,000 

(งบ 

อปท.) 

- - สามารถน าความรู้

ท่ีได้ไปประพฤติ

ปฏิบัตตินให้อยู่ใน

กรอบของศาสนา 

กอง

การศึกษา 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



6 โครงการเยาวชนศึกษา

พุทธศาสนา      ในวันพระ 

- เพื่อส่งเสริมเด็ก

และเยาวชน ให้

ได้รับการศึกษา

เรียนรู้              

พุทธศาสนาและใช้

เวลาว่าง                

ให้เกิดประโยชน์ 

- จัดการเรียนการ

สอน  อบรมพุทธ

ศาสนา                 

ในวันพระให้แก่

เด็ก                    

และเยาวชน 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- 30,000 

(งบ 

อปท.) 

- เด็กและเยาวชน

ได้ยึดมั่น  ในหลัก

ค าสอนของศาสนา

และน าหลักค าสอน

มาเป็นแนวทางใน

การด าเนินชีวิต 

กอง

การศึกษา 

7 อุดหนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา 

แก่ศาลเจ้ากวงฮกเกง 

 

- เพื่อเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุน

การจัดงานกินเจ 

- อุดหนุนกิจกรรม

ทางศาสนาแก่ศาล

เจ้ากวงฮกเกง 

 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

- ประชาชนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมและ

สามารถน า

หลักธรรมค าสอน

ของศาสนา 

มาใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

กอง

การศึกษา 

 

 

8 อุดหนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา                                             

แก่ศาลเจ้าเทียนโฮวเกง 

- เพื่อเป็นการ

ส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดงานกินเจ 

- อุดหนุนกิจกรรม

ทางศาสนาแก่ศาล

เจ้าเทียนโฮวเกง 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมและ

สามารถน า

หลักธรรมค าสอน

ของศาสนามาใช้

ในการด าเนินชีวิต 

กอง

การศึกษา 



9 อุดหนุนมัสยิดกลาง

ก าแพง 

ตามโครงการส่งเสริมการ

อ่านคัมภีร ์

อัลกุรอ่านแก่เยาวชน 

 

- เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนได้อ่าน

คัมภีร ์

อัลกุรอ่าน 

- ส่งเสริมการอ่าน

คัมภีร ์

อัลกุรอ่านแก่

เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพง  

ท้ัง 8 ชุมชน 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

- เด็กและเยาวชน

สามารถอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอ่านได้ 

และ 

น าหลักค าสอนของ

ศาสนา            มา

ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

กอง

การศึกษา 

 

 

1

0 

อุดหนุนมัสยิดกลาง

ก าแพง 

ตามโครงการส่งเสริม

กิจกรรมทักษะ ทาง

วิชาการของศูนย์อบรม

ศาสนาอิสลามและ

จริยธรรม 

ประจ ามัสยิดกลางก าแพง 

- เพื่อส่งเสริม

กิจกรรมทางศาสนา

ของเด็กนักเรียน

ศูนย์อบรมศาสนา

อิสลามและจริยธรรม

ประจ ามัสยิดกลาง

ก าแพงและเพื่อ

ส่งเสริมทักษะทาง

วิชาการแก่เด็ก

นักเรียน 

- อุดหนุนมัสยิด

กลางก าแพง 

ตามโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรม

ทักษะทางวิชาการ

ของศูนย์อบรม

ศาสนาอิสลามและ

จริยธรรมประจ า

มัสยิดกลางก าแพง 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

-  เด็กนักเรียนมี

ทักษะทางวิชาการ

ท่ีดีข้ึน 

- เด็กนักเรียนมี

ความตระหนักและ

เห็นความส าคัญใน

การเรียนการสอน

วิชาศาสนา 

จริยธรรม 

กอง

การศึกษา 
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสขุ 

3.1 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิความรูแ้ละใหบ้รกิารสาธารณสขุ 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจัดประชุมกลุ่ม 

ชมรม คณะกรรมการ

ต่างๆ ด้านสาธารณสุข 

- เพื่อประสานงาน 

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ติดตามการ

ด าเนินงาน/ การ

ปฏิบัติงานของกลุ่ม 

ชมรม และ

คณะกรรมการต่างๆ 

- จัดประชุมกลุ่ม 

ชมรม 

คณะกรรมการด้าน

สาธารณสุข 

เช่น สมาชิก อสม. /

ชมรมผู้สูงอายุ/ 

ชมรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผง

ลอย คณะกรรมการ

พัฒนาตลาดสด ฯลฯ 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- กิจกรรมต่างๆ 

สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจ า

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน (ศสมช.) เทศบาล 

- เพื่อให้บริการด้าน

สาธารณสุขมูลฐาน 

แก่ประชาชน 

 

- ศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน ท้ัง 8 

ชุมชน 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- ประชาชนได้รับ

การบริการ 

  ด้านสาธารณสุข

มูลฐาน 

  อย่างท่ัวถึง 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพแก่สมาชิก

อาสาสมัครสาธารณสุข                   

(อสม.) เทศบาล  

 

- เพื่อจัดอบรมฟื้นฟู

พัฒนาศักยภาพ

บทบาทของ อสม. 

และเพิ่มพูนความรู้

ท่ีทันสมัยทันต่อ

สภาพการณ์

-  อสม.ในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- 100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- อสม.ท่ีได้ผ่าน

การฝึกอบรม

สามารถน าความรู้

ไปปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขมูล

ฐานให้เกิด

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 



ปัจจุบัน 

 

ประโยชน์สูงสุดใน

ชุมชน 

4 อุดหนุนการพัฒนางาน

สาธารณสุข             มูล

ฐานในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อจัดอบรมฟื้นฟู

พัฒนาศักยภาพ

และบทบาท          

ของอสม.  

- เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ท่ีทันสมัย 

ทันต่อสภาพการณ์

ปัจจุบัน 

- อสม.ในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง  

80,000 

(งบอุดห

นุน) 

80,000 

(งบอุดห

นุน) 

80,000 

(งบอุดห

นุน) 

- อสม.ท่ีได้ผ่าน

การฝึกอบรม 

สามารถน าความรู้

ไปปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขมูล

ฐานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดใน

ชุมชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสขุ 

3.2 แนวทางการพฒันาปอูงกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติดแก่กลุ่ม

เส่ียง 

 

- เพื่อให้เยาวชนมี

ความรู้ ทัศนคติ ใน

การปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ

- นักเรียน ม.2-3 

โรงเรยีนอนุบาลละงู 

- นักเรียน ม.3 กศน. 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ 

ทัศนคติและหลัก

ปฏิบัติ         ท่ี

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 



 ติดและ โรคเอดส์  

 

  

 

ถูกต้องในการ

ปูองกันปัญหายา

เสพติด 

และโรคเอดส์ 

 

2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติดจังหวัดสตูล                  

(ศพส.จ.สตูล) 

 

- สนับสนุน

โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการ

ปูองกัน       และ

แก้ไขปัญหายาเสพ

ติด                    

จังหวัดสตูล 

- อุดหนุน ศพส.จ.

สตูล ในการ

สนับสนุนฟื้นฟูฯ  จัด

ระเบียบสังคม ตรวจ

สถานบริการ           

ร้านเกมส์ และแหล่ง

มั่วสุมต่างๆ  

เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ          

การด าเนินมาตรการ

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- สามารถส่งเสริม

สนับสนุน

แนวนโยบายการ

ปูองกัน และแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

ของรัฐบาล 

- สามารถควบคุม

การแพร่ระบาด

ของส่ิงเสพติด      

และปัญหาอื่นๆ 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

3 โครงการจัดกิจกรรมกลุ่ม

ผู้ประสาน            พลัง

แผ่นดินต้านยาเสพติด 

- เพื่อเป็นการ

รณรงค์ต้านยาเสพ

ติดในวันยาเสพติด

โลก รณรงค์ 

ติดตาม เผ้าระวัง

สถานการณ์ของยา

เสพติด    ในชุมชน 

 

- จัดกิจกรรม 

ในวันยาเสพติดโลก 

- ผู้ประสานพลัง

แผ่นดิน         และ

เยาวชน 

5,000 

(งบ 

อปท.) 

5,000 

(งบ 

อปท.) 

5,000 

(งบ 

อปท.) 

- พื้นท่ีเขตเทศบาล

ต าบล 

  ก าแพง ปลอด

จากผู้ค้า/     

  ผู้เสพยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสขุ 

3.3 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิสขุภาพอนามยั 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการเยีย่มมารดาก่อน

คลอด 

และทารกหลังคลอด 

- เพื่อติดตาม เยี่ยม

เฝูาระวัง

ภาวะแทรกซ้อน 

หรือความผิดปกติท่ี

อาจเกิดแก่มารดา

และทารกหลัง

คลอด 

- มารดาและทารก

หลังคลอด ในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง            ทุก

ราย 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- มารดาและทารก

หลังคลอดได้รับ

การเยี่ยมและ

ติดตามสามารถลด

ภาวะแทรกซ้อน

หรือความผิดปกต ิ

หลังจากออกจาก

โรงพยาบาล 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ 

- เพื่อส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุ               

มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรม ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองค์

รวม         ท่ีชัดเจน 

 

- ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม

โครงการ  และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

 

70,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- ผู้สูงอายุได้มีส่วน

ร่วมในการจัด

กิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ร่วมกัน ส่งผลให้มี

สุขภาพ 

กายและใจท่ีดี 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 



3 สมทบเงินเข้ากองทุน

ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถ่ิน 

- เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการ                

ทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

ได้อย่างท่ัวถึง 

- เพื่อส่งเสริม

กิจกรรม                  

ด้านสุขภาพแก่

ประชาชน 

 

- ประชาชนในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

- ประชาชนในเขต

เทศบาล 

สามารถเข้าถึง

บริการทาง

การแพทย์และ

สาธารณสุขท าให้

มีสุขภาพอนามัยท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

4 โครงการจัดระเบียบ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร

และแผงลอยให้ได้

มาตรฐาน 

- เพื่อให้

ผู้ประกอบการ            

มีความรู้ไปใช้ใน

การด าเนินงาน

สถานประกอบการ

แผงลอยให้ได้

มาตรฐานตามหลัก

สุขาภิบาล 

 

- ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร  และแผง

ลอยทุกราย 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- สถาน

ประกอบการแผง

ลอยได้มาตรฐาน

ตามหลักสุขาภิบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 
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    งบประมาณและทีม่า   



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปาูหมาย 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 

5 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพ 

และศึกษาดูงานการจัด

กิจกรรม 

ชมรมไท้เก็ก 

- เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานระหว่าง

สมาชิกชมรม 

- คณะกรรมการ 

ผู้เก่ียวข้อง และ

สมาชิกชมรมไท้

เก็ก    

- 40,000 

(งบ อปท.) 

- - น า

ประสบการณ์และ

ความรู้ท่ีได้รับ

มาใชประโยชน์

ในกาด าเนินงาน

กิจกรรมชมรม 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

ส่ิงแวดล้อม 

6 

 

โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพ                 

และศึกษาดูงานการจัด

กิจกรรม ชมรมแอโรบคิ 

- เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงาน 

ระหว่างสมาชิก

ชมรม 

 

- คณะกรรมการ 

ผู้เก่ียวข้อง และ

สมาชิกชมรมแอโร

บิค   

- 40,000 

(งบ อปท.) 

- - น า

ประสบการณ์และ

ความรู้ท่ีได้รับมา

ใช้ประโยชน์ใน

กาด าเนินงาน

กิจกรรมชมรม 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

ส่ิงแวดล้อม 

7 โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพ           

และศึกษาดูงานการจัด

กิจกรรม    ชมรม

ผู้สูงอายุ 

- เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานระหว่าง

สมาชิกชมรม 

 

- คณะกรรมการ 

ผู้เก่ียวข้อง และ

สมาชิกชมรม

ผู้สูงอายุ 

- 40,000 

(งบ อปท.) 

- - น า

ประสบการณ์และ

ความรู้ท่ีได้รับมา

ใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงาน

กิจกรรมชมรม 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

ส่ิงแวดล้อม 



8 โครงการฝึกอบรมศึกษา

ดูงานผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร               

และแผงลอยจ าหน่าย

อาหาร 

- เพื่อให้

ผู้ประกอบการมี

ความรู้ ความเข้าใจ

ในการด าเนินงาน

ร้านอาหารและแผง

ลอยให้ได้มาตรฐาน 

- เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงาน

ร้านอาหารและแผง

ลอย 

- ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและ

แผงลอยจ าหน่าย

อาหาร 

30,000 

(งบ อปท.) 

- 30,000 

(งบ 

อปท.) 

- จ านวนร้านได้

มาตรฐาน CFGT 

เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้

บริโภคอาหารท่ี

ถูกสุขลักษณะ 

และมีคุณค่าทาง

โภชนาการ 

- ผู้ประกอบการ

น าความรู้และ

ประสบการณ์มา

ใช้ประโยชน์ใน

การด าเนินงาน 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

ส่ิงแวดล้อม 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



9 อุดหนุนโรงพยาบาลละงู 

ในโครงการพัฒนาการ

ดูแลผู้ปุวยโรคไตวาย

เรื้อรังโรงพยาบาลละงู               

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

 

- เพื่อเป็นการ

ประสานความ

ร่วมมือจากส่วน

ราชการ, องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และประชาชนผู้มีจติ

ศรัทธา เพื่อให้การ

บริหาร

รักษาพยาบาลแก่

ประชาชนในอ าเภอ

ละงู และอ าเภอ

ใกล้เคียงเก่ียวกับ

การบริการฟอกไต

ด้วยเครื่องไตเทียม

แก่ผู้ปุวยโรคไตวาย

เรื้อรัง ได้อย่างท่ัวถึง 

- เพื่อใหผู้้ปุวยโรค

ไตวายเรื้อรัง ได้รับ

การรักษาท่ีรวดเร็ว      

และปลอดภัย 

- เพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางของผู้ปุวย 

และญาติ 

- เพื่อคุณภาพชีวิตท่ี

ดีของผู้ปุวย และ

ญาติ 

- ให้บริการฟอกไต

ด้วยเครื่องไตเทียม 

ประกอบด้วย 

1. ก่อสร้างอาคาร

หน่วยไตเทียม 

2. เครื่องมือ/อปุกรณ์

ส านักงาน/ตกแต่ง

ภายใน 

3. จัดซื้อเครื่องมือ/

อุปกรณ์ 

ประกอบด้วย 

ต่อเติมระบบ

ออกซิเจน   

และซัคชั่นไปไลน์                      

พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 10 ชุด 

เครื่องไตเทียม                        

จ านวน 10 เครื่อง 

เครื่อง Vital sign 

moniter จ านวน 10 

เครื่อง 

เก้าอี้ปรับเอน 

จ านวน 10 ตัว 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

 (งบ 

อปท.) 

 

- - ประชาชนใน

อ าเภอละงู และ

อ าเภอใกล้เคียง

ได้บริการรักษา

โรคไตวายเรื้อรัง

ได้ครอบคลุม                   

มีคุณภาพ และมี

ความสะดวกใน

การถึงบริการ 

- ผู้ปุวยโรคไต

วายเรื้อรัง   มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

และสามารถใช้

ชีวิตได้ตาม

ลักษณะของโรค 

- ลดภาระ

ค่าใช้จ่ายท้ัง

ของผู้ปุวย และ

ญาติ     ในการ

เดินทางไปรับ

การ

รักษาพยาบาล 

ณ โรงพยาบาล

ประจ าจังหวัด 

หรือ 

โรงพยาบาลอื่นๆ 

- ผู้ปุวย และ

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 



ญาติ                   

มีความพึงพอใจ

ในบริการ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1

0 

จัดอาหารเสรมิ (นม) แก่

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน สุขภาพ

สมบูรณ ์แข็งแรง 

- จัดอาหารเสรมิ 

(นม)            แก่

เด็กนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล 

จ านวน 88 คน 

196,000 

(งบอุดห

นุน) 

 

196,00

0 

 

(งบอุดห

นุน) 

 

196,00

0 

(งบอุดห

นุน) 

 

- นักเรียน

กลุ่มเปูาหมาย 

มีสุขภาพสมบูรณ์

และแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 



1

1 

จัดอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน สุขภาพ

สมบูรณ ์แข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

- จัดอาหาร

กลางวันแก่เด็ก

นักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง  

จ านวน 88 คน 

364,000 

(งบอุดห

นุน) 

 

364,00

0 

(งบอุดห

นุน) 

 

364,00

0 

(งบอุดห

นุน) 

 

- นักเรียน

กลุ่มเปูาหมาย 

มีสุขภาพสมบูรณ์

และแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

1

2 

จัดหาอาหารเสรมิ (นม)  

แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละงู  

- เพื่อให้เด็กนักเรียน

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน สุขภาพ

สมบูรณ ์แข็งแรง 

- อุดหนุนอาหาร

เสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียนโรงเรยีน

อนุบาลละงู จ านวน 

617 คน 

1,110,2

00 

(งบอุดห

นุน) 

1,110,2

00 

 

(งบอุดห

นุน) 

 

1,110,2

00 

 

(งบอุดห

นุน) 

 

- นักเรียน

กลุ่มเปูาหมาย 

มีสุขภาพสมบูรณ์

และแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

1

3 

อุดหนุนอาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละงู 

 

 

- เพื่อให้เด็กนักเรียน

ได้รับสารอาหาร

ครบถ้วน สุขภาพ

สมบูรณ ์แข็งแรง 

- อุดหนุนอาหาร

กลางวัน          แก่

เด็กนักเรียน 

โรงเรยีนอนุบาลละ

งู  

จ านวน 617 คน 

1,586,0

00 

(งบอุดห

นุน) 

 

1,586,0

00 

 

(งบอุดห

นุน) 

 

1,586,0

00 

 

(งบอุดห

นุน) 

 

- นักเรียน

กลุ่มเปูาหมาย 

มีสุขภาพสมบูรณ์

และแข็งแรง 

กอง

การศึกษา 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านกฬีา นนัทนาการและการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

4.1 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิการกฬีา 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการจัดการแข่งขัน

มหกรรม 

กีฬาจาบังเกมส์ 

 

 

 

 

- เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนและ

ประชาชนท่ัวไปมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง

สมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม 

- เพื่อสร้างความมี

น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้

แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

มีความรักความ

สามัคค ี

- กีฬาฟุตบอล  

ประเภท ก. และ ข. 

- กีฬาวอลเลย์บอล

ประชาชน ชาย-

หญิง 

- กีฬาฟุตซอล 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

 

 

- สามารถพัฒนาให้

เยาวชนและ

ประชาชนเป็นผู้ท่ีมี

สุขภาพแข็งแรง มี

ความรักความ

สามัคคี มีสัมพันธ์

ภาพท่ีดีต่อกันใน

หมู่คณะ 

- ท าให้ประชาชน

เห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของ

การกีฬา 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

โครงการจัดส่งทีมกีฬา

ประเภทต่างๆ             เข้า

ร่วมการแข่งขัน ในกรณีท่ี

ส่วนราชการ/เอกชนอื่น

หรือเทศบาลต าบลก าแพง

เป็นผู้ด าเนินการ 

- เพื่อให้เกิดการ

ประสานงานท่ีดีต่อ

กันระหว่าง

หน่วยงานและ

เพื่อให้มีสุขภาพ 

ร่างกายสมบูรณ์ 

แข็งแรง มีความรัก

ความสามัคคีในหมู่

คณะ 

 

- ส่งกีฬาประเภท

ต่างๆ 

 เข้าร่วมการ

แข่งขัน กรณีท่ี

ส่วนราชการ/

เอกชนอื่นหรือ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 เป็นผู้ด าเนินการ 

 

 

 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

500,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

- ท าให้สุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์

แข็งแรง 

- หน่วยงานท่ีร่วม

ท าการแข่งขันเกิด

การประสานงานท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน

มากข้ึน 

กอง

การศึกษา 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

3 โครงการร่วม

ด าเนินการจัดการ

แข่งขันกีฬา

นักเรียนโรงเรยีน

อนุบาลละงู 

 

- เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียนได้ออก

ก าลังกายและ

ส่งเสริมความสามัคคี                   

การมีน้ าใจเป็น

นักกีฬา 

- เทศบาลต าบลก าแพง                
ร่วมด าเนินการจัดการ

แข่งขันกีฬานักเรียนกับ

ทางโรงเรียนอนุบาลละงู 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

- เด็กนักเรียนมี

สุขภาพ 

พลานามัย สมบูรณ์  

แข่งแรง มีความ

สามัคค ี

และมีน้ าใจเป็น

นักกีฬา 

กอง

การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาให้แก่

ชุมชน 

 

 

 

- เพือ่เป็นการ

ส่งเสริม                     

การออกก าลังกาย

ให้กับเยาวชน และ

ประชาชน 

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 

ให้แก่ชุมชน ท้ัง 8 ชุมชน 

ได้แก่ ฟุตบอล 

วอลเล่ย์บอล เน็ต

วอลเล่ย์บอล                

ลูกเปตอง ฯลฯ 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

50,000 

(งบ 

อปท.) 

- เยาวชน / 

ประชาชน                    

มีสุขภาพสมบูรณ์                 

ปราศจากโรค 

กอง

การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริม

สุขภาพ                         

การออกก าลังกาย 

- เพื่อส่งเสริมการ

ออกก าลังกายแก่

ประชาชน 

- เพื่อให้ประชาชนมี

- สนับสนุนผู้ฝึกสอน                      

เต้นแอโรบิคของชมรมแอ

โรบิค 

- สนับสนุนผู้ฝึกสอน

72,000 

(งบ 

อปท.) 

72,000 

(งบ 

อปท.) 

72,000 

(งบ 

อปท.) 

- ท าให้ประชาชนมี

สุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 



สุขภาพพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรง 

เต้นร า ไท้เก็ก           

ของชมรมไท้เก็ก 

- ประชาชนมีความ

รัก               ความ

สามัคค ี

6 จัดซื้อเครื่องออก

ก าลังกาย    ใช้ใน

ร่ม  

- เพื่อให้มเีครื่องเล่น

ส าหรับ      ออก

ก าลังกายแก่

ประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย     แก่

ประชาชน 

 

 

- จัดซื้อเครื่องเล่นออก

ก าลังกายใช้ในร่วม  

จ านวน 5 รายการ 

1. ลู่ว่ิงไฟฟูา จ านวน 1 

ชุด เป็นเงิน 54,000 บาท 

2. ชุดบริหารกล้ามเน้ือ 4 

สถานี  

จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 

90,000 บาท 

3. จักรยานน่ังปั่น จ านวน 

4 ชุดๆ ละ 8,900 บาท 

เป็นเงิน 35,600 บาท 

4. มอเตอรป์ั่นเอว จ านวน 

4 ชุดๆ ละ  

8,900 บาท เป็นเงิน 

35,600 บาท 

5. ลู่ว่ิงวงรี 2 in 1 จ านวน 

1 ชุด  

เป็นเงิน 9,900 บาท 

225,10

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนมี

สุขภาพอนามัย 

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 

 

-78- 

 

    งบประมาณและทีม่า   



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปาูหมาย 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงาน 

7 จัดซื้อเครื่องออกก าลัง

กายใช้กลางแจ้ง 

 

- เพื่อให้มเีครื่องเล่น

ส าหรับ      ออก

ก าลังกายแก่

ประชาชน 

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อนามัย     แก่

ประชาชน 

 

 

- จัดซื้อเครื่องเล่น

ออกก าลังกายใช้

ในร่วม  

จ านวน 6 รายการ 

1. เครื่องออกก าลัง

กาย 

ข้อเข่า จ านวน 1 

ชุด  

เป็นเงิน 16,000 

บาท 

2. เครื่องบรหิารข้อ

เข่า 

จ านวน 1 ชุด เป็น

เงิน 16,000 บาท 

3. เครื่องซิทอัพ

หน้าท้อง 

จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 9,000 

บาท 

4. เครื่องบรหิารข้อ

สะโพก 

จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 12,000 

บาท 

74,900 

(งบ 

อปท.) 

- 

 

- 

 

- ประชาชนมี

สุขภาพอนามัย 

ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

กอง

การศึกษา 



5. เครื่องออกก าลัง

กายขาแบบถีบ

จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 13,900 

บาท 

6. แท่นบาร์คู ่

จ านวน 1 ชุด  

เป็นเงิน 8,000 

บาท 
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5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านความเขม้แขง็ของชมุชน 

5.1 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



1 

 

โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน          เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน                 แก่

คณะกรรมการชุมชน และ

กลุ่มภาคีเครือข่ายของ

เทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชน 

มีความรู้ มีโลกทัศน์

ท่ีกว้างไกล และเป็น

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

- จัดฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานแก่

คณะกรรมการ

ชุมชนและกลุ่ม

ภาคีเครือข่ายของ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

950,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- 950,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- สามารถน าความรู้

ท่ีได้               จาก

การฝึกอบรมและ

ศึกษา             ดู

งานมาใช้ในการ

ด าเนินงานกิจกรรม

ให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

ส านักปลัด 

2 

 

โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชนเทศบาล

สัมพันธ์ 

 

 

 

- เพื่อส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย ความ

สามัคคีให้กับ

ประชาชน 

 

 

- จัดการแข่งขัน

กีฬาประเภทต่างๆ 

โดยมีเด็ก เยาวชน 

และประชาชน ท้ัง 

8 ชุมชน 

 เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

- ว่ิงฟันรัน 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

- ประชาชนมี

สุขภาพ พลานามัย

ท่ีดีข้ึน และมีความ

สามัคค ี

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

3 โครงการค่ายเยาวชนคน

เก่ง 

 

 

 

 

- เพื่อให้เด็ก 

เยาวชน มีความคิดท่ี

สร้างสรรค์ และรูจ้ัก

ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

 

 

- พัฒนาการกีฬา

ให้แก่เด็ก เยาวชน 

- จัดกิจกรรมดนตรี

สร้างสรรค์แก่เด็ก 

เยาวชน 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

- เยาวชนห่างไกล

ยาเสพติด 

- ท าให้มีความคิดท่ี

สร้างสรรค์ รูจ้ักใช้

เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 

ส านักปลัด 
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5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านความเขม้แขง็ของชมุชน 

5.2 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและจดัสวสัดิการสงเคราะหป์ระชาชน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูปุ้วย

เอดส์ 

 

 

- เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ปุวยเอดส์ 

ให้สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างมีความสุข 

- สงเคราะหเ์บี้ยยัง

ชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ 

 

72,000 

(งบ 

อปท.) 

 

 

72,000 

 (งบ 

อปท.) 

 

72,000 

 (งบ 

อปท.) 

 

 

- ผู้ปุวยเอดส์

สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างมีความสุข 

 

ส านักปลัด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 โครงการช่วยเหลือ

ซ่อมแซมบ้าน 

ให้แก่ผู้ยากไร ้

- เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือซ่อมแซม

บ้านให้แก่ผู้ยากไร้

ภายในเขตเทศบาล

ต าบกล าแพง 

- ให้ความ

ช่วยเหลือผูย้ากไร้

ภายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- ผู้ยากไร้ภายใน

เขตเทศบาล

สามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 
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6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

6.2 แนวทางการพฒันาจดัระบบการเฝาูระวงัและปอูงกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการขุดลอกท่อ

ระบายน้ า 
- เพื่อขุดลอกท่อ

ระบายน้ า            

ให้น้ าไหลได้สะดวก

และปูองกันปัญหา

น้ าท่วมขัง 

- ขุดลอกท่อระบาย

น้ าของถนนทุก

สายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพงโดยการฉีด

ล้างท าความสะอาด

ท่อระบายน้ า 

 

 

40,000 

(งบ อปท.) 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- ท่อระบายน้ าไหล

สะดวก    ไม่มีน้ า

ท่วมขัง ลดปัญหา

การเกิดโรคท่ีมี

สาเหตุเกิดจาก        

น้ าท่วม 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

2 โครงการก่อสร้าง

ผนังก้ันดินพังทลาย

และจุดชมวิวบรเิวณ

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

- เพื่อปูองกันน้ ากัด

เซาะตล่ิงบริเวณแนว

เขตสวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพงท่ีติดกับคลอง

ละงู 

ก่อสร้างบันได

คอนกรีตเสรมิ

เหล็กก้ันดินพังริม

คลองละงูท่ีติดกับ

สวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง ความยาว

ประมาณ 100 

4,000,00

0 

(งบ อปท.

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

- - - สามารถปูองกัน

น้ ากัดเซาะตล่ิงพัง

ได้ 

- สามารถอนุรักษ์

ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม

ให้คงอยู่สืบไป 

กองช่าง 



เมตร  

 

 

อืน่) 

3 โครงการก่อสร้าง

ผนังก้ันดินพังทลาย

พร้อมทางเท้า

บริเวณฌาปนสถาน

จีน - อิสลาม                         

ปูองกันดินพังทลาย , 

สามารถปูองกันน้ า

ไหลบ่าท่วม

ขังงฌาปนสถานจีน 

- อิสลาม        

- ก่อสร้างผนังก้ัน

น้ าคอนกรีตเสริม

เหล็กปูองกันตล่ิง

พัง พร้อมทางเท้า 

(รายละเอียดและ

แบบแปลนท่ี

เทศบาลก าหนด) 

- จ านวน 1 แห่ง 

11,500,0

00 

(งบ อปท.

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

- - สามารถปูองกันดิน

พังทลาย , สามารถ

ปูองกันน้ าไหลบ่า

ท่วมขังงฌาปน

สถานจีน - อิสลาม        

กองช่าง 
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6. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

6. 3 แนวทางการพฒันาจดัระบบการบ าบดั ฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



1 

 

 

โครงการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อ

พัฒนาชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

- เพื่อส่งเสริมพหุ

ภาคี                ใน

การด าเนินการ

พัฒนาชุมชนน่าอยู่

อย่างยั่งยืน 

- องค์กรภาครัฐ เอกชน ชมรม 

กลุ่มต่าง ๆ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมีส่วน

ร่วม           และมี

จิตส านึกในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม 

กอง

สาธารณสุ

ขและ

ส่ิงแวดล้อ

ม 

2 โครงการปิดทอง

หลังพระ  

(จัดการน้ าเสียใน

ชุมชน) 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

น้ าเสีย               ใน

ชุมชน 

- เพื่อดูแลรักษาและ

อนุรักษ์

สภาพแวดล้อมตาม

นโยบายรัฐบาล 

- เพื่อสุขภาวะท่ีดี

ของประชาชนใน

พื้นท่ี 

- เพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี              

แก่ท้องถ่ินและการ

ท่องเท่ียว 

- จัดประชุม/ อบรม/ รณรงค์  

ประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

เก่ียวกับการจัดการน้ าเสีย

ชุมชน 

 

 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- มีการจัดการน้ า

เสียและมีการ

บ าบัดน้ าเสียอย่าง

เป็นระบบ 

- มีภาพลักษณ์และ

สภาพแวดล้อมท่ีดี

ข้ึนรวมท้ังสามารถ

ลดมลพิษท่ีเป็น

ปัญหาต่อสุขภาพ

ของประชาชนได้ 

- ประชาชนมีสุข

ภาวะท่ีดีข้ึน 

- ประชาชนมี

ความตระหนักและ

มีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษา

สภาพแวดล้อม 

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่

จะไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



3 สมทบเงินเข้าร่วม

โครงการก่อสร้าง

ศูนย์ก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

แบบครบวงจร 

อ าเภอละงู (ระยะท่ี 

๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเป็นศูนย์การ

จัดการขยะมูลฝอย

รวมโดยเทศบาล

ต าบลก าแพงเป็น

แกนน าในการจัดตั้ง

ศูนย์ ซึ่งมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ของอ าเภอละงู 

อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอ

ท่าแพ อ าเภอควน

กาหลง รวมท้ังส้ิน 

21 แห่ง 

- เพื่อก่อสร้างศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูลแบบ

ครบวงจรท่ีถูก

สุขลักษณะ สามารถ

รองรับขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล

เพียงพอในอนาคต 

- เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมของ

ท้องถ่ินซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวและเพื่อให้

สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล 

และกระทรวง

- ก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูลแบบครบ

วงจร อ าเภอละงู (ระยะท่ี 1) 

รายละเอียดตามแบบแปลน/

ข้อมูล                        ท่ี

เทศบาลต าบลก าแพงเสนอ

ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

 

           

1,993,

000 

 

3,986,

000 

 

3,986,

000 

 

- เทศบาลและ

อปท.ใกล้เคียง 21 

แห่ง มีศูนย์ก าจัด

ขยะฯ 

- สามารถก าจัด

ขยะได้อย่างถูกวิธี 

และถูกสุขลักษณะ 

- สามารถรองรับ

ขยะมูลฝอยได้ใน

ระยะยาว 

- ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต    ท่ี

ดีข้ึน 

กองช่าง 



 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

- เพื่อปูองกันการเกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี

จะส่งผลกระทบ     

แก่ประชาชนบริเวณ

ใกล้เคียง และส่งผล

กระทบภาพลักษณ์

ของเมือง ถ้า

ด าเนินการ                         

ไม่ถูกต้องตามระบบ 
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7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมอืง การบรหิาร 

7.1 แนวทางการพฒันาการมสีว่นรว่มของประชาชน  

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล      

และติดตามประเมินผล

แผน 

- เพื่อเป็นการ

จัดเตรยีม 

โครงการ / กิจกรรม 

ให้อยู่ในลักษณะท่ี

พร้อมจะบรรลุใน

เอกสารงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีและ

น าไปปฏิบัติได้ทันที

เมื่อได้รับ

งบประมาณ 

- ส ารวจข้อมูล

ปัญหาความ

ต้องการของ

ประชาชน        

(รายครัวเรือน) / 

ประชมุประชาคม

เทศบาล             

ท้ัง 8 ชุมชนในเขต

เทศบาล /จัดท า

รูปเล่มแผนพัฒนา

เทศบาล  

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- เทศบาลจะมี

แผนพัฒนาเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการ

พัฒนาให้

เจริญก้าวหน้าและ

ได้ใช้งบประมาณ

อย่างมีระบบ 

ส านักปลัด 

 

2 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน 
- เพื่อออกพบปะ

ประชาชน      ใน 8 

ชุมชนโดยให้

ประชาชนได้ 

มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น 

เสนอปัญหาตาม

ความต้องการในการ

พัฒนาเทศบาล 

- จัดกิจกรรมการ

บริการและ

นิทรรศการต่างๆ 

เช่น  

การแสดงสินค้า 

OTOP ,       การ

บริการด้านสุขภาพ

เบื้องต้น, การ

บริการตัดผมชาย, 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

 

 

- ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมใน

การแสดงความ

คิดเห็นเสนอปัญหา

ความต้องการใน

การพัฒนาเทศบาล

ให้เจริญก้าวหน้า 

- ประชาชนได้รับ

ความรู้และได้รบั

ส านักปลัด 

 

 

 

 



- เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างคณะ

ผู้บรหิาร                

สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล 

และประชาชนใน

เขตเทศบาล 

- เพื่อเป็นการ

น าเสนอและสรุปผล

งานในรอบปีท่ีผ่าน

มา 

การบริการเสริม

ความงาม , การฉีด

วัคซีน ,การจัด

นิทรรศการผลงาน

ของเทศบาล  ,

กิจกรรมบันเทิง

ภาคกลางคืน ฯลฯ 

- จัดเสวนา

แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและ

รับทราบปัญหา

ความต้องการของ

ชุมชน 

 

 

บริการด้านต่างๆ 

จากเทศบาล 

- เกิดความรักความ

สามัคคีและความ

เข้าใจอันดีระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล

กับประชาชน 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



3 โครงการจัดประชุม

ประจ าเดือน  

กลุ่ม ชมรม คณะกรรมการ

ต่างๆ  

และประชุมพนักงาน 

ลูกจ้างเทศบาล  

- เพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในการคิด

แสดงความคิดเห็น

ในกิจกรรมของกลุ่ม 

ชมรม 

คณะกรรมการต่างๆ 

ตลอดจนพนักงาน 

ลูกจ้างประจ า 

- จัดประชุม กลุ่ม 

ชมรม 

คณะกรรมการ

ต่างๆ ตลอดจน

พนักงาน ลูกจ้าง

เทศบาล จ านวน

ครั้งตามความ

เหมาะสมและ

จ าเป็น 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- กิจกรรมต่างๆ 

สามารถบรรลุ

เปูาประสงค์ท่ีวาง

ไว้ 

ส านักปลัด 

 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน 

อสม. 
- เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญและก าลังใจ 

พัฒนาบทบาทและ

ความสามารถของ 

อสม.                   

ในงานพัฒนา

สุขภาพภาค

ประชาชน 

- อสม.เทศบาล

ต าบลก าแพง  

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- อสม.เกิดขวัญและ

ก าลังใจ       มี

ความตื่นตัวในการ

พัฒนางาน

สาธารณสุขส่งผล

ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต            

ท่ีดีข้ึน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

5 โครงการจัดงานวันสตรี

สากล 
- เพื่อสนับสนุนให้

สตรีได้เข้าร่วม

กิจกรรมวันสตรี

สากล 

- สตรีในเขต

เทศบาล ท้ัง 8 

ชุมชน เข้าร่วม

กิจกรรมวันสตรี

สากล และเดิน

รณรงค์  

5,000 

(งบ 

อปท.) 

5,000 

(งบ 

อปท.) 

5,000 

(งบ 

อปท.) 

- สตรีในเขต

เทศบาลได้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม 

ส านักปลัด 

 

6 โครงการเลือกตั้ง

ผู้บรหิาร/ สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อจัดใหม้ีการ

เลือกตั้งผู้บริหาร/

สมาชิกสภาเทศบาล

- จัดเลือกตั้ง

ผู้บรหิาร/สมาชิก

สภาเทศบาลต าบล

250,00

0 

- - - ประชาชนได้มี

ตัวแทน                

ส านักปลัด 

 



ต าบลก าแพง 

จากการท่ีหมดวาระ

การด ารงต าแหน่ง

หรือเหตุไม่สามารถ

คาดการณ์ได้

ล่วงหน้า 

ก าแพง (งบ 

อปท.) 

เพื่อเข้าไปท าหน้าท่ี 

ตามอ านาจหน้าท่ี 

 

7 โครงการเลือกตั้ง

กรรมการชุมชนเทศบาล 
- เพื่อจัดใหม้ีการ

สรรหาตัวแทนของ

ชุมชนตาม

กระบวนการ

ประชาธปิไตย 

- จัดการเลือกตั้ง

กรรมการชุมชนท้ัง 

8 ชุมชนในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- 5,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- - ประชาชนได้มี

ตัวแทนของชุมชน 

เพื่อท าหน้า

ประสานการ

ด าเนินงานระหว่าง

ชุมชนกับเทศบาล 

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

8 โครงการลานดินสวนครัว

รั้วกินได้ 

- เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้

ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการปลูก

- สนับสนุนพืชผัก

ให้ประชาชนปลูก

ท้ัง 8 ชุมชน            

ในเขตเทศบาล

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนใน

ชุมชนมีพืชผักสวน

ครัวไว้กินเองและ

ท าให้ชุมชน

กองช่าง 



พืชผักสวนครัวไว้

กินได้โดยปราศจาค

สารพิษต่างๆ 

 

ต าบลก าแพง    ประหยัดค่าใช้จ่าย 

- ประชาชน

สามารถบริโภคผัก

ปลอดสารพิษ 

9 โครงการบอกรักแม่ผ่าน

ไมค ์

- เพื่อส่งเสริมความ

รัก                   ของ

พ่อแม่ และลูก 

- เพื่อสร้างความ

ผูกพันอันดีแก่พ่อแม่ 

และลูก 

- จัดกิจกรรมบอก

รักแม่            ผ่าน

ไมค์ เน่ืองในวันท่ี 

12  สิงหาคม ซึ่ง

ตรงกับวันแม่

แห่งชาติ 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- ท าให้แม่และลูก

เกิดความรักความ

ผูกพันซึ่งกันและ

กัน มากข้ึน 

ส านักปลัด 
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7.2 แนวทางการพฒันาปรบัปรงุบคุลากร 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาปริญญาตรี/โท

แก่บุคลากรเทศบาล 

 

- เพื่อเป็นการเพิม่

ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- บุคลากรเทศบาล

ต าบลก าแพง 

จ านวนตามท่ี

ระเบียบ หนังสือส่ัง

การก าหนด 

- 100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - บุคลากรของ

เทศบาลมีศักยภาพ

ในการท างานมาก

ยิ่งข้ึน น าความรู้ท่ี

ได้มาพัฒนา

เทศบาลให้

เจริญก้าวหน้า      

ยิ่งๆ ข้ึนไป 

 

ส านักปลัด 



2 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน      เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพผู้บริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงาน             และ

ลูกจ้าง เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้

และประสบการณ์

การท างาน 

ให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

- จัดฝึกอบรม

สัมมนาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพคณะ

ผู้บรหิาร/ สมาชิก

สภาเทศบาล 

พนักงานและ

ลูกจ้างเทศบาล

จ านวนครั้งตาม

ความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

- ศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ

สมาชิกสภา  

ผู้บรหิารและ

พนักงานเทศบาล

ต าบลก าแพง 

 

200,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- 

 

200,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- บุคลากรเทศบาล

ต าบลก าแพงมี

ศักยภาพและทักษะ

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 
- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล

ต าบลก าแพง 

 

- จัดให้มีการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการของ

เทศบาลประจ าปี

ตามตัวชี้วัดท่ี

ก าหนด 

 

 

25,000 

(งบ 

อปท.) 

25,000 

(งบ 

อปท.) 

25,000 

(งบ 

อปท.) 

- บุคลากรของ

เทศบาลต าบล

ก าแพงมีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลัด 
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7.3 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิสวสัดกิารแกพ่นกังาน ลูกจา้งเทศบาล 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

 

- เพื่อให้บคุลากร

ของเทศบาล    มี

สุขภาพดี สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อเป็นขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

- ผู้บริหารเทศบาล 

พนักงาน

ลูกจ้างประจ าของ

เทศบาล ประมาณ 

37 คน เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

40,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- บุคลากรของ

เทศบาล       มี

สุขภาพอนามัย 

สมบูรณ ์สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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7.4 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและสรา้งระบบการบรหิารจดัการบา้นเมอืงและสังคมทีด่ี 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



1 

 

โครงการส ารวจความพึง

พอใจ 

ของผู้รับบริการ 

 

- เพื่อให้ได้รบัทราบ

ข้อมูลในการ

ด าเนินงานของ

เทศบาลว่า

ประชาชนมคีวาม

คิดเห็น 

อย่างไร มีความพึง

พอใจเก่ียวกับการ

ด าเนินงานของ

เทศบาลแค่ไหน 

 

- ส ารวจความพึง

พอใจด้านงาน

บริการของ

เทศบาล    จาก

ประชาชนในเขต

เทศบาล  ท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- ท าให้เทศบาล

ได้รับทราบข้อมูล

ความพึงพอใจของ

ประชาชน จากการ

ท่ีเทศบาล

ด าเนินงานและ

สามารถแก้ไข

ปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

ส านักปลัด 

2 โครงการพัฒนาระบบงาน                

และฐานข้อมูลของ

เทศบาล 

 

- เพือ่พัฒนา

ระบบงาน 

ของเทศบาลต าบล

ก าแพง 

ให้มีประสิทธิภาพ 

- จัดประชุมพัฒนา

ระบบงานผู้บรหิาร 

สมาชิกสภาและ

พนักงาน ลูกจ้าง

เทศบาล  

- ส ารวจข้อมูล 

จปฐ. 

- ส ารวจข้อมูล

ประเมินผลอื่นๆ

เก่ียวกับเทศบาล 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

- ระบบการ

ด าเนินงาน         

ของเทศบาลมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 



3 โครงการประเมินการจัด

มาตรฐานบริการ

สาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อพัฒนาการ

ให้บริการสาธารณะ

ให้มีมาตรฐานท่ี

สูงข้ึน 

- เพื่อพัฒนาระบบ

การประเมินตนเอง

ให้สามารถน าผล

การประเมินมา

ปรับปรุงตนเอง  

- ประชุม

คณะท างานฯ 

- ส ารวจข้อมูลตาม

แบบประเมินตนเอง

ของส านักงาน

คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 

- สรุปผลการ

ประเมิน 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

15,000 

(งบ 

อปท.) 

- สามารถ

พัฒนาการ

ให้บริการ

สาธารณะให้มี

มาตรฐาน          ท่ี

สูงข้ึน 

- สามารถน าผล

การประเมินมา

ปรับปรุงตนเองได้

อย่างต่อเน่ือง 

ส านักปลัด 
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7.5 แนวทางการพฒันาปรบัปรงุเครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบตัิงาน                       - จ านวน 1 โครงการ มีท้ังหมด 34 รายการ  

1.1 จัดซื้อพัดลมชนิดติด

ฝาผนัง 

- เพื่อให้มีพัดลม

ส าหรับติดตั้ง ใน

- จ านวน 5 ตัวๆ ละ              

1,500 บาท  

7,500 

(งบ 

- - - ท าให้อากาศ

ถ่ายเท                 

ส านักปลัด 



อาคารงานปูองกัน

และบรรเทาส า

ธารณภัย  

จ านวน 4 ตัว และใน

ส านักงานเทศบาล

บริเวณห้องถ่าย

เอกสาร จ านวน 1 

ตัว 

อปท.) ได้สะดวกและ

สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่าง

สะดวกสบาย 

1.2 จัดซื้อเก้าอี้งาน  - เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน          

ห้องประชาสัมพันธ์ 

- จ านวน 2 ตัวๆ ละ        

2,100 บาท 

4,200 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึน 

ส านักปลัด 

1.3 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 3 

ท่ีน่ัง 

- เพื่อให้มเีก้าอี้พัก

คอยให้บริการแก่ผู้

มาติดต่องานส านัก

ปลัด 

- จ านวน 2 ชุดๆ 

ละ          4,000 

บาท 

8,000 

(งบ 

อปท.) 

- -  - ประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการกับ

เทศบาล            

ได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด 

1.4 จัดซื้อมิกเซอร ์

(Mixer) 

- เพื่อให้มมีิกเซอร์ไว้

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 เครื่อง 53,900 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                         

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

1.5 จัดซื้อรถกระบะแคป - เพื่อให้มรีถไว้ใช้

ในการปฏิบัติงาน

ต่างๆ 

- จ านวน 1 คัน - 700,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - สามารถรองรับ

ภารกิจเร่งด่วนได้ดี

ยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

1.6 จัดซื้อไลน์เอาท์พุท - เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

- จ านวน 1 เครื่อง 5,800 

(งบ 

- - - การปฏิบัติงาน                               

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

ส านักปลัด 



ประชาสัมพันธ์

เทศบาลต าบล 

ก าแพง 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ                  

ในการปฏิบัติงาน 

อปท.) มากยิ่งข้ึน 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1.7 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร  

 

- เพื่อใช้ส าหรับเก็บ

เอกสารต่างๆ   

- จ านวน 2 ชุดๆ 

ละ                   

5,000 บาท 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มชีั้นส าหรับวาง

หนังสือและเอกสาร

ต่างๆ งานส านัก

ปลัด 

ส านักปลัด 

1.8 จัดซื้อพัดลมแบบ

โคจรติดเพดาน 

- เพื่อใช้ติดตั้ง

บริเวณห้องโถง  จุด

ให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร              

ของเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 ตัว 2,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ท าให้อากาศ

ถ่ายเท                     

ได้สะดวก สามารถ

ปฏิบัติงาน  และ

ให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

1.9 จัดซื้อชุดรบัแขก 

ขนาด 3 ท่ีน่ัง 

- เพื่อใช้ส าหรับ

รับแขกผู้มาติดต่อ

ราชการ ห้องท างาน     

รองปลัดเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 ชุด 4,500 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนผู้มา

ติดต่อราชการ 

มีความสะดวก 

ส านักปลัด 



1.10 จัดซื้อชุดรับแขก 

ขนาด 5 ท่ีน่ัง  

 

- เพื่อรองรบัการเช่า

สถานท่ีประชุม และ

รับรองแขก              

ผู้มาเยือน 

- จ านวน 1 ชุดๆ 

ละ                   

10,000 บาท 

10,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีชุดรับแขก

ส าหรับรองรับการ

เช่าสถานท่ี และ

รับรองแขก 

กองคลัง 

1.11 จัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุ

นวม 

- เพื่อใช้ส าหรับการ

ประชมุ สัมมนาต่างๆ 

- จ านวน 50 ตัวๆ 

ละ  

1,200 บาท 

60,000           

(งบ 

อปท. 

- - - มีเก้าอี้ไว้รองรับ

เพียงพอส าหรับการ

ประชมุ/สัมมนา

ต่างๆ 

กองคลัง 

1.12 จัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

- เพื่อใช้ส าหรับวาง

เครื่องคอมพิวเตอร ์

- จ านวน 1 ตัว 1,200 

(งบ 

อปท.) 

- - ท าให้การ

ปฏิบัติงานมีความ

สะดวก 

กองคลัง 

1.13 จัดซื้อรถกระบะ - เพ่ือใช้ส าหรับ

ติดต่อราชการของ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 คัน 700,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ท าให้การ

ปฏิบัติงาน                   

เกิดความคล่องตัว 

สะดวก รวดเร็วข้ึน 

กองคลัง 

1.14 จัดซื้อเครื่องเสียง

พร้อมติดตั้ง 

- เพื่อใหผู้้ใช้บริการ

ห้องประชุมสามารถ

รับฟังเสียงได้อย่าง

ชัดเจน 

- ติดตั้งเครื่องเสียง

ห้องประชุมอาคาร

ธรรมาภิบาล 

- 80,000 

(งบ

อปท.) 

- - ท าให้ผู้ใช้ห้อง

ประชมุสามารถรบั

ฟังเสียงได้อย่าง

ชัดเจน 

กองช่าง 

 

 

- 92 - 
 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



 1.15 จัดซื้อรถตักหน้าขุด

หลัง 

- เพื่อให้มรีถไว้ใช้

ในการปฏิบัติงาน

ต่างๆ 

- จ านวน 1 คัน - 3,000,0

00 

(งบ 

อปท.) 

- - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

1.16 จัดซื้อเครื่องตัด

คอนกรีต              แบบ

รถเข็น 

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานซ่อมแซม

ถนน 

 

- จ านวน  1  

เครื่อง 

45,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ถนนมีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน และการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

1.17 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง  มีสายสะพาย 

- เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน           

ปรับ ภูมิทัศน์เมือง 

- จ านวน  1 เครื่อง 10,000 

(งบ 

อปท.) 

- 10,000  

(งบ 

อปท.) 

- ปฏิบัติงานได้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

กองช่าง 

1.18 จัดซื้อเครื่องหาพิกัด

สัญญาณดาวเทียม 

(GPS) แบบมือถือ 

- เพื่อใช้ในการ

ส ารวจจัดเก็บข้อมูล

ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ และวาง

ผังจุดควบคมุงาน

ส ารวจ 

- จ านวน  1  

เครื่อง 

45,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ปฏิบัติงานได้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

กองช่าง 

1.19 จัดซื้อซุ้มท่ีน่ังพักไม้

ส าเร็จรูป 

- เพื่อบริการ

ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการ 

- จ านวน 2 ซุ้มๆ 

ละ 

42,500 บาท 

85,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการได้มี

สถานท่ีน่ังพัก 

กองช่าง 

1.20 จัดซื้อรถกระบะ

ปิกอัพ 4 ประต ู

เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานในการ

ควบคุมงานก่อสร้าง

และงานด้านส ารวจ

งานก่อสร้างต่าง ๆ 

- จ านวน 1 คัน - 745,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - ปฏิบัติงานได้มี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

กองช่าง 



1.21 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

แบบข้อแข็ง             

(แบบสะพาย) 

- เพื่อให้มเีครื่องตัด

หญ้า                  ไว้

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ             

การปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 เครื่อง 10,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีเครื่องตัดหญ้า

ไว้ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

1.22 จัดซื้อเครื่องพ่น

หมอกควัน 

- เพื่อให้มเีครื่องพ่น

หมอกควันใช้ส าหรบั

ก าจัดยุงและแมลง 

- ซื้อเครื่องพ่น

หมอกควัน  

  จ านวน 1 เครื่อง 

45,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- 45,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- สามารถลดปัญหา

การ 

เกิดโรคท่ีมียุงและ

แมลง 

เป็นพาหะลงได้ 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

1.23 จัดซื้อโต๊ะวาง

คอมพิวเตอร ์

- เพื่อใช้ส าหรับวาง

คอมพิวเตอร ์

- จ านวน 1 ตัว 4,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

1.24 จัดซื้อชั้นวาง

เอกสาร 

- เพื่อใช้ส าหรับเก็บ

เอกสารต่างๆ   

- จ านวน 1 ตัว  5,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มชีั้นส าหรับวาง

หนังสือและเอกสาร

ต่างๆ งานส านัก

ปลัด 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 
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 1.25 จัดซื้อมอเตอร์ไฟฟูา - เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานของกอง

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

- จ านวน 1 เครื่อง 3,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานม ี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข   

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 1.26 จัดซื้อพัดลมติดฝา

ผนัง 

- เพื่อใช้ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จ านวน 2 ตัวๆ ละ  

1,500 บาท 

3,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีพัดลมติดฝาผนัง

ไว้ใช้ในศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ท าให้อากาศถ่ายเท

ได้ดี 

กอง

การศึกษา 

 1.27 จัดซื้อจอรับภาพ  

ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 

- เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน    ศูนย์ 

ICT ชุมชนเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 จอ 9,900 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กอง

การศึกษา 

1.28 จัดซื้อโต๊ะท างาน

พร้อมเก้าอี้  ระดับ 3-6 

- เพื่อให้มโีตะ๊และ

เก้าอี้ท างานไว้ใช้ใน

การปฏิบัติงาน

ภายในศูนย์

วิทยาศาสตร์การ

กีฬาเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 ชุด 6,650 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีโต๊ะและเก้าอี้

ท างานส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีไว้ใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

กอง

การศึกษา 

1.29 จัดซื้อตู้เย็น  

ขนาดไม่น้อยกว่า 10 คิว 

- เพื่อให้มตีู้เย็น

ส าหรับ             โรง

อาหารศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 เครื่อง 18,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีตู้เย็นไว้ใช้

ภายในโรงอาหาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 



1.30 จัดซื้อตู้เก็บท่ีนอน                      

(ส าหรับนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง) 

- เพื่อให้มตีู้เก็บท่ี

นอนเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 ตู ้ 5,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีตู้เก็บท่ีนอนเด็ก

นักเรียนส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

1.31 จัดซื้อเครื่องท าน้ า

เย็น 

- เพื่อให้มเีครื่องท า

น้ าเย็นไว้ใช้ในศูนย์

วิทยาศาสตร์การ

กีฬาเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จ านวน 1 เครื่อง 3,500 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีเครื่องท าน้ าเย็น

ส าหรับบริการ

ประชาชนท่ีมาออก

ก าลังกายภายใน

ศูนย์วิทยาศาสตร์

การกีฬาเทศบาล

ต าบลก าแพง และ

ภายใน

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

กอง

การศึกษา 
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 1.32 จัดซื้อเครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์

- เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงาน       ศูนย์ 

ICT ชุมชนเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 เครื่อง 22,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                           

มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

กอง

การศึกษา 

1.33 จัดซื้อปั๊มน้ าและ

อุปกรณต์ิดตั้ง 

- เพื่อให้มปีั๊มน้ าไว้ใช ้

ในสถานธนานุบาล

เทศบาลต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 เครื่อง 8,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - มีปั๊มน้ าไว้ใช้

ภายใน               

สถานธนานุบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

สถานธนานุ

บาลเทศบาล

ต าบล 

ก าแพง 

1.34 จัดซื้อตู้เหล็ก 15 

ล้ินชัก 

- เพื่อใช้ส าหรับเก็บ

เอกสารต่างๆ ของ

สถานธนานุบาล

เทศบาลต าบลก าแพง 

- จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 

7,000 บาท 

14,000 

(งบ 

อปท.ป 

- - - มีตู้เหล็กส าหรบั

เก็บเอกสารต่างๆ 

สถานธนานุ

บาลเทศบาล

ต าบล 

ก าแพง 

2 โครงการจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์                                                      จ านวน 1 โครงการ มีท้ังหมด 11 รายการ 
 

 2.1 จัดซื้อเครื่อง

ส ารองไฟฟูา 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  

3,300 บาท 

6,600 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                          

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

2.2 จัดซื้อจอภาพแบบ 

LCD 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อจอภาพแบบ 

LCD ขนาดไม่น้อย

กว่า 21.50 น้ิว                               

จ านวน 1 เครื่อง 

6,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                          

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

2.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์

ชนิดเลเซอร ์

ขาวด า 

- เพื่อให้มเีครื่องพิมพ์

ไว้ใช้                     

ในงานกิจการสภา                

(ห้องท างาน

ประธานสภาเทศบาล) 

- จ านวน 2 เครื่องๆ ละ             

5,200 บาท 

10,400 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                          

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 



2.4 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

- เพื่อใช้ในการ

เชื่อมต่อการขยาย

สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ไร้สาย ภายในเขต

เทศบาลต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 เครื่อง 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18 น้ิว) 

17,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน 

มปีระสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

2.5 จัดซื้ออุปกรณ์

ขยายสัญญาณ

อินเตอร์ไร้สายพร้อม

ติดตั้ง 

- เพื่อให้มปีระชาชน

ในชุมชนและ

นักท่องเท่ียวได้ใช้

ประโยชน์จากากรใช้

อินเตอร์เน็ต และให้

เข้าถึงแหล่งข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 

- จ านวน 8 ชุดๆ ละ        

20,000 บาท 

160,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - ประชาชนใน

ชุมชนและ

นักท่องเท่ียวได้ใช้

ประโยชน์จากการ

ใช้อินเตอร์เน็ต 

และได้เข้าถึง

แหล่งข้อมูล

ข่าวสารได้อย่าง

ท่ัวถึง 

ส านักปลัด 
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วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

 2.6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมึก (INKJET  

Printer) 

- เพื่อให้มเีครื่องพิมพ์                               

และเพิ่มประสิทธิภาพ                 

การปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 เครื่อง 13,200 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                                  

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 



 2.7 จัดซื้อเครื่องพิมพ์

แบบฉีดหมึก 

(INKJET  Printer) 

- เพื่อให้มเีครื่องพิมพ์                          

และเพิ่มประสิทธิภาพ                 

การปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 เครื่อง 5,250 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                                  

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 2.8 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร ์ 

 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 ชุด 

(จอขนาดไม่น้อย

กว่า 18 น้ิว) 

17,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                                  

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข 

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 2.9 จัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟูา 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงาน 

 

- จ านวน 1 เครื่อง  3,300 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

สาธารณสุข   

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 2.10 จัดซื้อจอภาพแบบ 

LCD 

 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงาน 

- จัดซื้อจอภาพ

แบบ LCD ขนาด

ไม่น้อยกว่า 21.50 

น้ิว จ านวน 2 

เครื่องๆ ละ 6,000 

บาท 

12,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

การศึกษา 

2.11 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร ์

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ               

ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวน 1 ชุด 

(จอขนาดไม่น้อย

กว่า 18 น้ิว) 

 

17,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - การปฏิบัติงาน                                  

มีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากยิ่งข้ึน 

กอง

การศึกษา 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร

ธรรมาภิบาลเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อปรบัปรุงอาคาร 

ธรรมาภิบาลให้ได้

มาตรฐาน 

 

- ปรับปรุงอาคาร

ธรรมาภิบาล 

100,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- - - ท าให้มีห้อง

ประชมุหรือ              

จัดกิจกรรมต่างๆท่ี

ได้มาตรฐาน 

ส านักปลัด 



4 โครงการพัฒนาปรบัปรุง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาล 

- เพื่อให้ประชาชน

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ท่ีกว้างไกล 

- เพื่อเป็นการ

ให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชน

ทุกเพศ               ทุก

วัย 

- จัดตั้งศูนย์บริการ

ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาล 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชน

สามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ 

- เกิดความรู้ทันต่อ

เหตุการณ ์

ส านักปลัด 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง

อาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลก าแพง 

- เพื่อปรบัปรุงอาคาร

ส านักงานเทศบาล

ต าบลก าแพง                   

ให้ได้มาตรฐาน 

- ทาสี 

- ปรับปรุงห้อง

ภายใน

ส านักงาน 

- ซ่อมแซม

อาคาร 

 

400,000 

(งบ อปท.) 

- - - ท าให้มอีาคาร

ส านักงานเทศบาล

ต าบลก าแพง 

ท่ีได้มาตรฐาน 

แข็งแรง และมี

ความปลอดภัย 

กองช่าง 



6 โครงการก่อสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง (หลัง

ใหม่) 

- เพื่อใช้เป็นอาคาร

เรียนของนักเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จ านวน 1 หลัง 3,300,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

 

3,300,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงาน

อื่น) 

3,300,00

0 

(งบ อปท. 

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น) 

- ท าให้มีอาคาร

เรียนท่ีได้มาตรฐาน

และมีความ

ปลอดภัยแก่เด็ก

นักเรียน        ศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาล 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อปรบัปรุงอาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาลต าบลก าแพง                     

ให้ได้มาตรฐาน 

 

- จ านวน 1 หลัง -  150,000 

(งบ อปท.) 

- - ท าให้มีอาคาร

อเนกประสงค์ท่ีได้

มาตรฐาน มีความ

แข็งแรง และ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง

อาคารงานรักษา   

ความสะอาดกอง

สาธารณสุข             

และส่ิงแวดล้อม 

- เพื่อปรบัปรุงอาคาร

งานรักษาความสะอาด

ให้ได้มาตรฐาน 

- เพื่อให้มหี้องเก็บวัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ

เครื่องใช ้

 

- ปรับปรุง

อาคารรักษา         

ความสะอาด                         

และก่อสร้าง

ห้องน้ า                                     

จ านวน 4 ห้อง 

300,000 

(งบ อปท.) 

- - - ท าให้มีอาคาร

สถานท่ีปฏิบัติงาน

รักษาความสะอาด 

ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
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7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมอืง การบรหิาร 

7.6 แนวทางการพฒันาปอูงกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการปูองกัน และลด

อุบัติเหตุ           ทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญ   

 - เพื่อให้ อปพร.

เทศบาลต าบล

ก าแพง ได้มีส่วนร่วม

ประจ าด่านตรวจ

ร่วมกับส่วนราชการ

ต่างๆ 

- เพื่อร่วมตรวจตาม

มาตรการความ

ปลอดภัยทางถนน

ช่วงเทศกาลวัน

ส าคัญ เช่น เทศกาล

ปีใหม ่เทศกาล

สงกรานต์           

เป็นต้น ให้แก่ผู้ขับข่ี

- พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี 

ของเทศบาล, 

สมาชิก อปพร.

เทศบาล อยู่ประจ า           

ด่านตรวจ อ านวย

ความสะดวกแก่ผู้

ขับข่ีรถในช่วง

เทศกาลวันส าคัญ

ต่างๆ 

 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- มีก าลังหลายภาค

ส่วนเข้าร่วมสนธิ 

ปฏิบัตหิน้าท่ีตรวจ

ตามมาตรการ

ปูองกันและลด

อุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ 

- สามารถลดการ

เกิดอุบัติเหตุ          

ทางถนนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

ได้มากยิ่งข้ึน 

- ประชาชนและ

นักท่องเท่ียว           

ส านักปลัด 



รถให้มคีวามสะดวก 

มีสติ มคีวาม

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 

ท่ีขับข่ีรถ สัญจรไป 

- มา                  มี

ความสะดวก มีสติ 

มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

- สมาชิก อปพร.ท่ี

ปฏิบัตหิน้าท่ี ร่วม

ตรวจบนทางถนน

ช่วงเทศกาล

สงกรานต์ มีความ

ปลอดภัยในยาม

วิกาลได้มากยิ่งข้ึน 

2 โครงการ อปพร.เฝูาระวัง

ภัย 

ในเขตเทศบาล 

- เพื่อเฝูาระวังภัย

ให้กับประชาชนใน

เขตเทศบาล 

- อปพร.เทศบาล

ต าบลก าแพง ออก

ลาดตระเวนภายใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพง ท้ัง 8 

ชุมชน 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- พื้นท่ีในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง ท้ัง 8 

ชุมชน มีความสงบ

เรียบร้อย 

ปราศจากเหตุร้าย

ต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

 

-98- 

 

    งบประมาณและทีม่า   



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปาูหมาย 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงาน 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน 

ด้านการปูองกันภัยและ

บรรเทา 

สาธารณภัยแก่ อปพร.

เทศบาล 

- เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานแก่สมาชิก 

อปพร.เทศบาล 

- จัดฝึกอบรม

ทบทวนด้านการ

ปูองกันภัยและ

บรรเทา สาธารณ

ภัยแก่สมาชิก  

อปพร.เทศบาล  

 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- สมาชิก อปพร.

สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- บ้านเมืองมีความ

สงบเรียบร้อยมาก

ข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพ

กู้ภัย                   พร้อม

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

 

- เพื่อเป็นการเพิม่

พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

- เพื่อให้การ

ช่วยเหลือผูป้ระสบ

อุบัติเหตุอย่าง

รวดเร็ว และมคีวาม

ปลอดภัย 

- เพื่อให้มรีถไว้ใช้

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนในยามท่ี

เกิดสาธารณะภัย 

- เพื่อลดการสูญเสีย

ชีวิตจากเหตุการณ์

สาธารณะภัยต่างๆ 

- เพื่อเป็นการบริการ

- จัดซื้อรถกู้ชีพ 

กู้ภัย พร้อม

ครุภัณฑ์ ทาง

การแพทย์ 

จ านวน 1 คัน  

 

880,00

0 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดห

นุนจาก

หน่วยง

านอื่นๆ) 

- - - สามารถเพิ่ม

พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของ

ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

- สามารถช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุบตัิเหตุ 

ผู้ประสบภัยต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว ปลอดภัย 

และช่วยชีวิตผูปุ้วย

ได้อย่างทันท่วงที 

- สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนในยามท่ี

เกิดภัยได้อย่าง

ทันท่วงที 

- สามารถลดการ

สูญเสียชีวิตจาก

ส านักปลัด 



ประชาชนให้มีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน รวม

ไปถึงการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

เหตุการณ์

สาธารณะภัยต่างๆ 

- ท าให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรัพย์สิน 

รวมไปถึงการ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

5 จัดซื้อเรือท้องแบน - เพื่อให้มเีรือ

ท้องแบนไว้

ช่วยเหลือประชาชน

ในยามท่ีเกิดอุทกภัย 

- จัดซื้อเรือ

ท้องแบนไฟเบอร์

กลาส ดังน้ี 

1. เรือขนาด 10-

15 คนน่ัง  

จ านวน 2 ล า ๆ ละ  

270,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงทีขณะเกิด

อุทกภัย 

ส านักปลัด 



80,000 บาท 

2. เรือขนาด 6-9 

คนน่ัง  

จ านวน 2 ล า ๆ ละ  

55,000 บาท  

6 จัดซื้อเรือท้องแบนไฟ

เบอร์กลาส 

- เพื่อให้มเีรือ

ท้องแบน 

ไว้ช่วยเหลือ

ประชาชน           

เมื่อเกิดอุทกภัย 

  - จัดซื้อเรือ

ท้องแบน              

ไฟเบอร์กลาส 

ขนาด 3 คนน่ัง                     

จ านวน 8 ล าๆ ละ  

4,500 บาท 

36,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ประสบ

อุทกภัยได้อย่าง

ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

7 จัดซื้อเครื่องยนต ์ - เพื่อให้มเีครื่องยนต์

ส าหรับติดท้ายเรือ

ท้องแบน 

- เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 

ท่ีประสบอุทกภัย 

- ซื้อเครื่องยนต์ติด

ท้ายเรือพร้อมหาง

ทดนอก                      

โดยมีก าลัง

เครื่องยนต์               

ไม่ต่ ากว่า 13.1 

แรงม้า   

จ านวน 2 เครื่องๆ

ละ   

22,000 บาท 

44,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงทีขณะเกิด

อุทกภัย  

ส านักปลัด 

8 จัดซื้อเครื่องยนต ์ - เพื่อให้มเีครื่องยนต์

ส าหรับติดท้ายเรือ

ท้องแบน 

- เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน 

ท่ีประสบอุทกภัย 

- ซื้อเครื่องยนต์ติด

ท้ายเรือพร้อมหาง

ตรง โดยมีก าลัง

เครื่องยนต์ไมต่่ า

กว่า  

7.6 แรงม้า  

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงทีขณะเกิด

อุทกภัย  

ส านักปลัด 



 จ านวน  2 เครื่องๆ

ละ 15,000 บาท 

 

 

-100- 

 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

9 จัดซื้อโคมไฟกระพริบรอบ

โคม 

(Solar Cell) 

- เพื่อใช้ในการ

เตือนบรเิวณจุด

เส่ียง/ อันตราย ใน

เขตพื้นท่ีต่างๆ 

- จ าวน 4 ชุดๆ ละ  

5,000 บาท 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - สามารถให้ความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่าง

ทันท่วงทีเมื่อมีภัย

ตางๆ 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

1

0 

จัดซื้อขาตั้งจราจร (แบบ

สะท้อนแสง) 

- เพื่อใช้ในการวาง

แนวเขตถนน หรือ

พื้นท่ีเส่ียง 

- ความสูง 150 

ซม. 

จ านวน 10 ชุดๆ 

ละ  

25,000 

(งบ 

อปท.) 

- - - ใช้วางแนวเขต

ถนน และความ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้อย่าง

ส านักปลัด 



2,500 บาท       ทันท่วงทีเมื่อมีภัย

ตางๆ 
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7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมอืง การบรหิาร 



7.7 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักจิการทอ้งถิน่ 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการพัฒนาการ

ให้บริการ 

และประชาสัมพันธ์ผลงาน

ของเทศบาล 

 

 

- เพื่อเพือ่พัฒนาการ

ให้บริการด้าน

ประชาสัมพันธ ์

- เพื่อประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ 

ได้รับทราบ 

- พัฒนาการ

ให้บริการและ

ประชาสัมพันธ์

ผลงานของ

เทศบาล โดยการ

จัดท ารายงาน

ประจ าปี/จัดท าไว

นิลประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

120,00

0 

(งบ 

อปท.)  

120,00

0 

(งบ 

อปท.) 

120,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆ 

ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารได้ทันต่อ

เหตุการณ ์

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละงู 

ตามโครงการสนับสนุน

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อหรือการจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  

ระดับอ าเภอ อ าเภอละงู 

จังหวัดสตูล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 

-  เพื่อท าหน้าท่ีเป็น

ส่ือกลาง

ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้สนใจได้เข้ามามี

ส่วนร่วม 

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารการซื้อหรือ

การจ้าง 

- เพื่ออ านวยความ

สะดวกให้แก่

ผู้รับบริการ 

- พัฒนาปรับปรุง

ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื้อ

หรือการจ้างระดับ

อ าเภอให้มี

ประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์ 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

16,000 

(งบ 

อปท.) 

- เป็นส่ือกลาง

ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้สนใจได้เข้ามามี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ 

- สามารถเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการ

ซื้อหรือการจ้าง 

- สามารถอ านวย

ความสะดวกให้แก่

ผู้รับบริการ 

ส านักปลัด 



3 โครงการจัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์ภายในเขต

เทศบาล 

- เพื่อให้มปีูาย

ส าหรับเป็นส่ือกลาง

ในการ

ประชาสัมพันธ ์

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

- เพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 

- จัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์

บริเวณหน้ามัสยิด

ก าแพง /หน้าสนาม

ฟุตบอลตรงข้าม

สนง.เทศบาลต าบล

ก าแพงและอื่นๆ 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- - - เป็นส่ือกลาง

ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้สนใจได้เข้ามามี

ส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ 

- สามารถเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

กองช่าง 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

 4 โครงการปรับปรุงปูาย

ประชาสัมพันธ์   บรเิวณส่ี

แยกไฟแดง 

- เพื่อประชาสัมพันธ์

การด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

- ปรับปรุงปูาย

ประชาสัมพันธ์ 

บริเวณส่ีแยกไฟ

- 

  

300,00

0 

(งบ 

- - เป็นส่ือกลาง

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในเขต

ส านักปลัด 



ต่างๆ ของเทศบาล

ต าบลก าแพง 

แดงให้มีสภาพท่ี

สามารถใช้งานได้

ดียิ่งข้ึน และเพื่อให้

ประชาชนได้รบั

ทราบข่าวสาร 

อปท.) เทศบาลและผู้สนใจ

ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรม/

โครงการต่างๆ ของ

เทศบาล 

- สามารถเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ได้ 
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7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมอืง การบรหิาร 

7.8 แนวทางการพฒันาปรบัปรงุรายได ้แผนทีภ่าษ ีและทะเบยีนทรพัยส์ิน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 โครงการประชาสัมพันธ์

การเสียภาษี 

 

- เพื่อรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การ

เสียภาษี 

- ผู้อยู่ในข่ายการ

เสียภาษีปูาย 

โรงเรือน และภาษี

บ ารุงท้องท่ี 

20,000 

(งบ 

อปท.)  

20,000 

(งบ 

อปท.) 

20,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมีความ

กระตือรือร้นในการ

ช าระภาษีเพิ่มมาก

ข้ึน 

กองคลัง 

 

2 โครงการปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการข้อมูลแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน  

- ปรับปรุงระบบงาน

แผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน   

ท่ีมีอยู่เดิมใหม้ี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 

- การให้บริการ

ประชาชนมีข้อมูล 

ถูกต้อง และ

รวดเร็วยิ่งข้ึน 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

100,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- ผู้รบับริการเสีย

ภาษีได้มีความ

สะดวกรวดเร็ว 

ถูกต้องเป็นธรรม

เพิ่มข้ึน 

- มีความรวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน 

กองคลัง 



- มีระบบข้อมูลแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินครบถ้วน 

ถูกต้อง 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ                            

การจัดเก็บภาษี  

 

- สร้างจิตส านึกท่ีดี

ต่อการ                 

เสียภาษี 

- เพื่อโน้มน้าวและ

กระตุ้นใหป้ระชาชน

ช าระภาษีภายใน

ก าหนด 

- ประชาชนผู้อยู่

ในข่ายช าระภาษี

ปูาย โรงเรือน และ

ภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ครบถ้วนทุกราย  

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

30,000 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมีการ

เสียภาษีเพิ่มจ านวน

มากข้ึน 

- เงินรายได้จาก

การจัดเก็บภาษี

เพิ่มข้ึน 

 

กองคลัง 
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7. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมอืง การบรหิาร 

7.10 แนวทางการพฒันารกัษาความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการจัดจ้างยาม

ท้องถ่ิน 

 

 

- เพื่อดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อย

ในสวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

- จัดจ้างเหมา อป

พร.เทศบาลดูแล

รักษาความสงบ

เรียบร้อยใน

สวนสาธารณะ 

จ านวน 3 คน 

 

 

 

263,900 

(งบ อปท.) 

 

 

263,900 

(งบ 

อปท.) 

 

263,900 

(งบ 

อปท.) 

 

- สวนสาธารณะมี

ความสงบเรียบร้อย 

ปราศจากกลุ่ม

วัยรุ่นมั่วสุม 

ส านักปลัด 

 

 

 

2 โครงการติดตั้ง

โทรทัศน์วงจรปิดใน

เขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

- เพื่อให้มโีทรทัศน์

วงจรปิดส าหรับเก็บ

ภาพเหตุการณต์่างๆ

ในเขตเทศบาล 

- เพื่อปูองกันเหตรุ้าย

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

 

- ติดตั้งโทรทัศน์

วงจรปิดภายใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

7,000,00

0 

(งบ อปท.

หรือ

งบอุดหนุน

จาก

หน่วยงาน

อื่น 

- - - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินมาก

ข้ึน 

- ลดปัญหาเหตุร้าย

ต่างๆ 

กองช่าง 
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8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

8.1 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิอาชพีและเพิม่รายไดใ้หแ้กป่ระชาชน 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการพัฒนาอาชีพ

ประชาชน 

 

 

- เพื่อให้ประชาชนมี

อาชีพเสริมเพิ่ม

รายได้ให้แก่

ครอบครัว 

- พัฒนาอาชีพ

ประชาชน        ใน

เขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

800,00

0 

(งบ 

อปท.) 

400,00

0 

(งบ 

อปท.) 

400,00

0 

(งบ 

อปท.) 

- ประชาชนมีอาชีพ

เสริม       และมี

รายได้เพิ่มข้ึน  

สร้างความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ให้แก่ครอบครัว

และชุมชน 
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8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

8.2  แนวทางการพฒันาสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 

 

โครงการจัดงานส่งเสริม

การท่องเท่ียว 

 

 

- เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 

และสร้างรายได้

ให้แก่ประชาชน 

- ชมรม

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหารอ าเภอ

ละงู               ออก

ร้านขายอาหาร 

- ประกวดมิสมรกต

อันดามัน 

- บูทรถยนต์ยีห่้อ

ต่างๆ 

- กิจกรรมการ

แสดงต่างๆ  

 

 

 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

250,00

0 

(งบ 

อปท.) 

 

- นักท่องเท่ียวเพิ่ม

มากข้ึน และท าให้

ประชาชนมรีายได้

เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 
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8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

8.3 แนวทางการพฒันาตลาดสดเทศบาลใหเ้ปน็ตลาดสดนา่ซือ้อยา่งยั่งยนื 

    งบประมาณและทีม่า   



ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปาูหมาย 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงาน 

1 โครงการพัฒนาตลาดสด

น่าซื้อ 

และเพิ่มศักยภาพ

ผู้ประกอบการ 

ร้านค้าตลาดสด 

- เพื่อพัฒนาตลาด

สดให้เป็นตลาดสด

น่าซื้ออย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืน 

- เพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานตลาดสด 

- คณะกรรมการ

และสมาชิกชมรม

ผู้ประกอบการ

ตลาดสด 

50,000  

(งบ 

อปท.) 

 

 

- 50,000  

(งบ 

อปท.) 

 

-ผู้ประกอบการ

ตลาดสด            

น าความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้

ประโยชน์ในการ

ด าเนินงาน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

2 โครงการพัฒนาตลาดสด

น่าซื้อ 

 

- เพื่อพัฒนาตลาด

สดเทศบาลเรื่องการ

รักษาความสะอาด  

การสุขาภิบาล และ

การร่วมมือในการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

- ผู้ประกอบการใน

ตลาดสด เทศบาล

ต าบลก าแพง 

- 30,000 

(งบ 

อปท.) 

 

- - ผู้ประกอบการใน

ตลาดสด 

  เทศบาลมีความ

ตื่นตัวและ 

  ร่วมมือกันพัฒนา

ตลาดสด  

  เป็นตลาดสด 

ตลาดดี  

  มีมาตรฐานอย่าง

ยั่งยืน 

กอง

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดล้อม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่6 

โครงการทีป่ระสงคจ์ะด าเนนิการรว่ม  

หรอืขอรบัการสนับสนุนจาก อปท. / 

หนว่ยงานอื่น 

(พ.ศ. 2556-2558) 
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โครงการทีป่ระสงค์จะด าเนนิการรว่ม หรอืขอรบัการสนบัสนนุจาก อปท. / หนว่ยงานอืน่ 

เทศบาลต าบลก าแพง  (พ.ศ. 2556-2558) 

 

ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

1 สมทบเงินเข้าร่วม

โครงการก่อสร้าง

ศูนย์ก าจัดขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกูล

แบบครบวงจร อ าเภอ

ละงู (ระยะท่ี ๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเป็นศูนย์การ

จัดการขยะมูลฝอย

รวมโดยเทศบาล

ต าบลก าแพงเป็น

แกนน าในการจัดตั้ง

ศูนย์ ซึ่งมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ของอ าเภอละงู 

อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอ

ท่าแพ อ าเภอควน

กาหลง รวมท้ังส้ิน 

21 แห่ง 

- เพื่อก่อสร้างศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูลแบบ

ครบวงจรท่ีถูก

สุขลักษณะ สามารถ

รองรับขยะมูลฝอย

- ก่อสร้างศูนย์ก าจัด

ขยะมูลฝอย      และส่ิง

ปฏิกูลแบบครบวงจร                      

อ าเภอละงู (ระยะท่ี 1) 

รายละเอียดตามแบบ

แปลน/ข้อมูล ท่ีเทศบาล

ต าบลก าแพงเสนอ

ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

 

 

           

1,993,

000 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดห

นุนจาก

หน่วยง

านอื่น) 

 

3,986,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดห

นุนจาก

หน่วยง

านอื่น) 

 

3,986,

000 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดห

นุนจาก

หน่วยง

านอื่น) 

 

- เทศบาลและอปท.

ใกล้เคียง 21 แห่ง 

มีศูนย์ก าจัดขยะฯ 

- สามารถก าจัด

ขยะได้อย่างถูกวิธี 

และถูกสุขลักษณะ 

- สามารถรองรับ

ขยะมูลฝอยได้ใน

ระยะยาว 

- ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต    ท่ีดี

ข้ึน 

อบจ.สตูล/ 

หน่วยงาน

อื่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และส่ิงปฏิกูล

เพียงพอในอนาคต 

- เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมของ

ท้องถ่ินซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวและเพื่อให้

สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล 

และกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อม 

- เพื่อปูองกันการเกิด

ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี

จะส่งผลกระทบ     

แก่ประชาชนบริเวณ

ใกล้เคียง และส่งผล

กระทบภาพลักษณ์

ของเมือง ถ้า

ด าเนินการ                         

ไม่ถูกต้องตามระบบ 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ ์

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 



2 โครงการพัฒนา

ปรับปรุง    บ่อ

บ าบัดน้ าเสียชุมชน

ขนมจีน หมู่ท่ี 3 

ต าบลก าแพง              

อ าเภอละงู จังหวัด

สตูล 

- เพื่อปูองกันน้ าท่วม

ขังในเขตชุมชน 

และเพื่อให้การ

ระบายน้ าในคลอง

เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 

- ก่อสร้างปรับปรุงคลอง

ระบายน้ าโดยการขุดลอก

ปรับพื้นท่ีแนวคลองและ

ก่อสร้างแนวคลองระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบปากเปิด 

3,711,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

3,711,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

3,711,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- สามารถ

ปูองกันน้ าท่วม

ขังชุมชนและ

ระบายน้ าได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 

3 โครงการพัฒนา

ปรับปรุง คลองน้ า

ตาย หมู่ท่ี 3 

ต าบลก าแพง 

อ าเภอละงู จังหวัด

สตูล 

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง          

คลองน้ าตายให้ได้

มาตรฐาน                   

มีผนังก้ันดิน

พังทลาย 

- ปรับปรุงคลองน้ าตาย

โดยการขุดลอกปรับพื้นท่ี

และก่อสร้างคลองระบาย

น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบปากเปิด 

7,296,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

7,296,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

7,296,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- สามารถ

ระบายน้ าลงสู่

ล าห้วยและ

ปูองกันน้ าท่วม

ขังในเขตชุมชน

ของเทศบาล 

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 

4 โครงการปรับปรุง

ระบบระบายน้ า

คลองลังกา            

(ช่วงท่ี ๑)   
 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

การพังทลายของดิน 

- เพื่อให้สามารถใช้

สถานท่ีดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ประชาชนภายในเขต

เทศบาล      

 และพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

6,272,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

6,272,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

6,272,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- ปรับปรุง

ทัศนียภาพให้

สวยงาม 

- แก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

- สามารถใช้

สถานท่ีบริเวณ

ดังกล่าวได้

อย่างมี

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 



ประสิทธิภาพ 

5 โครงการปรับปรุง

ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ า

บริ เ วณห้ วย ด้วน 

(ตลาดพรหมวิจิตร) 

 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

การพังทลายของดิน 

- เพื่อให้สามารถใช้

สถานท่ีดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ประชาชนภายในเขต

เทศบาล         

ในเขต อบต.ก าแพงและ

พื้นท่ีใกล้เคียง 

 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

5,000,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- ปรับปรุง

ทัศนียภาพให้

สวยงาม 

- แก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

- สามารถใช้

สถานท่ีบริเวณ

ดังกล่าวได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ ์

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

6 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก

พร้อมรางระบายน้ า

สายเทศบาล ๕ 

เชื่อมต่อ องค์การ

- เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

การพังทลายของดิน 

- เพื่อให้สามารถใช้

- ประชาชนภายในเขต

เทศบาล                    

และพื้นท่ีใกล้เคียง 

 

1,301,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

1,301,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

1,301,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

- ปรับปรุง

ทัศนียภาพ        

ให้สวยงาม 

- แก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 



บริหารส่วนต าบล

ก าแพง 

 

สถานท่ีดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- สามารถใช้

สถานท่ีบริเวณ

ดังกล่าวได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7 โครงการก่อสร้าง

ผนังกันดินเลียบ

คลองปากปิง 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ า

ท่วม 

- เพื่อแก้ไขปัญหา

การพังทลายของดิน 

- เพื่อให้สามารถใช้

สถานท่ีดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

- ประชาชนภายในเขต

เทศบาล            ในเขต 

อบต.ก าแพงและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

 

19,584,

000 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

19,584,

000 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

19,584,

000 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

- ป รั บ ป รุ ง

ทั ศ นี ย ภ า พ           

ให้สวยงาม 

- แก้ไขปัญหา

น้ าท่วมขัง 

- สามารถใช้

สถานท่ีบริเวณ

ดังกล่าวได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 

8 จัดซื้อรถกู้ภัย-

ฉุกเฉิน 

- เพื่อเป็นการเพิม่

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของทีม

แพทย์ฉุกเฉิน

เบื้องต้น FR)                         

และงานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ของเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อช่วยเหลือผู้

ประสบอบุัติเหตุได้

อย่างรวดเร็ว และมี

- จัดซื้อรถกู้ภัย-

ฉุกเฉิน  

พร้อมครุภัณฑ์ทาง

การแพทย์ จ านวน ๑ 

ค้น 

1,240,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

1,240,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

1,240,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

- สามารถเพิ่ม

พัฒนาศักยภาพ

ในการ

ปฏิบัติงานของ

ทีมแพทย์

ฉุกเฉินเบื้องต้น

(FR) ,                

และการ

ปฏิบัติงานของ

งานปูองกันและ

บรรเทาสา

ธารณภัยของ

อบจ.สตูล/  

หน่วยงานอื่น 



ความปลอดภัย 

- เพื่อได้ช่วยเหลือ

ประชาชนในยามท่ี

เกิดสาธารณภัย

ต่างๆ ได้อย่างทัน

ถ่วงที 

- เพื่อลดการสูญเสีย

ชีวิต            จาก

อุบัติเหตุและเหตุจาก

การเกิดสาธารณภัย

ต่างๆ 

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- สามารถให้

ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบ

อุบัติเหตุ 

ผู้ประสบภัย

ต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง 

รวดเร็ว 

ปลอดภัย และ

ช่วยชีวิต

ผู้ปุวย 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ ์

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

  - เพื่อเป็นการบริการ

และให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน                  

ให้มีความปลอดภัย

ในชีวิต                     

    ได้อย่าง

ทันท่วงที 

- สามารถ

ช่วยเหลือ

ประชาชนใน

 



และทรัพย์สิน รวม

ไปถึง                    

การสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง                

และให้ความ

ช่วยเหลือ            

ในพื้นท่ีท่ีใกล้เคียง 

 

ยาม           ท่ี

เกิดภัยได้อย่าง

ทันท่วงที 

- สามารถลด

การสูญเสียชีวิต

และทรัพย์สิน

จากเหตุการณ์

สาธารภัยต่างๆ 

ได้ 

- ท าให้

ประชาชน                       

มีความปลอดภัย

ในชีวิต และ

ทรัพย์สิน รวม

ไปถึงการ

สนับสนุน                      

การปฏิบัติงาน                   

ของหน่วยงาน

ต่างๆ           ท่ี

เก่ียวข้อง 
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ ์

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

9 จัดซื้อรถดับเพลิง           

(ชนิดถังน้ าโฟมใน

ตัว) 

 

- เพื่อใช้ในกิจการ

งานปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้าน

ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย ให้

ประชาชนมคีวาม

มั่นใจในความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

- จัดซื้อรถดับเพลิงชนิด

ถังน้ า ถังโฟมในตัว ตัวรถ

ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุ             

ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร 

ถังบรรจ ุ             น้ า

ยาโฟม มีขนาดความจุไม่

น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร  

 

5,500,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

5,500,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

5,500,0

00 

(งบ 

อปท. 

หรือ

งบอุดหนุ

นจาก

หน่วยงา

นอื่น) 

 

- สามารถให้

การช่วยเหลือ

และสนับสนุน

ในการระงับ

อัคคีภัยให้แก่

ประชาชน                      

ท้ังในพื้นท่ีเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง และ

พื้นท่ีใกล้เคียง

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 



- เพื่อให้การ

ช่วยเหลือและระงับ

เหตุอคัคีภัย และ

ผู้ประสบภัยต่างๆ 

- เพื่อให้ประชาชน

ในพื้นท่ีเขตเทศบาล

และพื้นท่ีใกล้เคียงมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

- เพื่อการจัดการ

ด้านสภาพแวดล้อม

สังคมเมืองท่องเท่ียว 

และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์ต่อประ

ชานได้มากท่ีสุด 

ส่งผลให้

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ยิ่งข้ึน 

- ประชาชนมีน้ า

ส าหรับอุปโภค-

บริโภคในช่วง

หน้าแล้ง และ

ภาวะน้ าท่วมได้

อย่างท่ัวถึง 

- ประชาชนใน

พื้นท่ีเขต

เทศบาลและ

พื้นท่ีใกล้เคียงมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สินและมี

ความเชื่อมั่นใน

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ

การท างาน

บุคลากร 

หน่วยงานของ

รัฐดีข้ึนข้ึนและ

เป็นท่ียอมรับ

ของบุคคลท่ัวไป  
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ที ่

 

โครงการ 

 

วตัถปุระสงค ์

 

เปาูหมาย 

งบประมาณและทีม่า  

ผลลพัธ ์

ทีค่าดวา่จะ

ไดร้บั 

 

หนว่ยงาน 2556 

(บาท) 

2557 

(บาท) 

2558 

(บาท) 

       - ท าให้พื้นท่ีใน

เขตเทศบาลมี

ภูมิทัศน์ท่ีดี    

ร่มรื่นน่าอยู่และ

เป็นเมืองแห่ง

การท่องเท่ียว 

เน่ืองจากสภาพ

บ้านเมืองมีความ

สะอาด เป็น

ระเบียบ

เรียบร้อย                

เป็นท่ีประทับใจ                    

แก่ผู้ท่ีมาพบเห็น 

 

 

 

รวม 
 

51,897,

000 

 

53,890,

000 

 

53,890,

000 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่7 
การน าแผนพฒันาสามปไีปสูก่ารปฏบิตัิ 

และการตดิตามประเมนิผล 
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สว่นที ่7 

การน าแผนพฒันาสามปไีปสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตาม

ประเมนิผล 

 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการ

ด า เนิน งานพัฒนาของ เทศบาล                  ซึ่ ง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งเทศบาลต าบลก าแพงได้แต่งตั้ ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 

  1.    นายชัยพร               เอ้งฉ้วน   ประธาน

กรรมการ 

  2.    นายสากาเรีย           แดงนุ้ย   กรรมการ 



  3.    นายเล็ก                   ชูสกุล                           

 กรรมการ 

  4.    นายรมหลี               หลีหมาด                         

 กรรมการ 

  5.    นายสมาน               แดงนุ้ย                            

 กรรมการ 

  6.    ว่าที่ ร.ต.วรกฤต      กาญจนเกยูร                     

 กรรมการ 

  7.    ท้องถ่ินอ าเภอละงู                                           

 กรรมการ 

  8.    ปลัดอ าเภอละงูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา        

 กรรมการ 

  9.    ผอ. กองช่าง                                                   

 กรรมการ 

  10.  ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม                

 กรรมการ 

  11.  นายธีรวัฒน์            เด่นบุรณะ                        

 กรรมการและเลขานุการ 

  โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

  1.   ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

  2.   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  3.   รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม

และประ เมินผลแผนต่อผู้ บริห ารท้อง ถ่ิน  เสนอต่ อสภาท้อ ง ถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้อง ถ่ิน และประกาศผลการติดตาม และ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      ทั้งนี้  ให้ปิด

ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  4.   แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วย

ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 การก าหนดวธิีการติดตามและประเมนิผล   

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ

ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่า

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่

ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่

ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการ



ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ

ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 การก าหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการ

ติดตามประเมินผลโครงการ          โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่

ละโครงการ ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ

ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน

น าเสนอ                      ต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          ให้

ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


