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ประกาศเทศบาลต าบลก าแพง 

เรือ่ง   การใชแ้ผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

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

  เทศบาลต าบลก าแพง ได้จัดท าแผนการด า เนินงาน ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2555                  

ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

พ.ศ.2548 ข้อ 26 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพง ได้พิจารณาร่างแผนแล้วนั้น 

  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลต าบลก าแพงจึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งน้ีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 

 

 

 

         (นายวิชติ  แซ่ลิม่) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลก าแพง 
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บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น                    

พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี                          

และแผนการด าเนินงานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผน

ทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลก าแพงเป็นไปตามแผนพัฒนาท่ีได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548                  

หมวด 5 ซึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี การจัดท าแผนการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลก าแพง เป็นแนวทางหนึ่งท่ีท าให้เทศบาลสามารถปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีภารกิจที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน                   เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ี ประจ า

งบประมาณ 

2. เพื่อเป็นเอกสารแนวทางการด าเนินงานท่ีระบุแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ ท่ีมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ

แผนงาน/ โครงการ 

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ                       

ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้ บริหารท้องถิ่นประกาศ                      

เป็นแผนด าเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล 

3. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 



4. ใช้เป็น เอกสารแสดงข้อมูลของหน่วยงานท่ีจะ เข้ ามาด า เนินการในพื้น ท่ีขององค์กรปกค รอง                       
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการประสานและบูรณาการโครงการ 

 



 

 

 

 

 
 

บัญชีสรปุโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา จ านวน 

โครงการ 

รอ้ยละ 

ของโครงการ 

จ านวน 

งบประมาณ 

รอ้ยละ 

ของงบประมาณ 

หน่วยด าเนนิการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 10.00 5,507,000 41.10 กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 20.00 1,050,000 7.84 กองการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 23.75 3,785,940 28.26 กองสาธารณสุขฯ/ กอง

การศึกษา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 4 5.00 772,000 5.76 กองการศึกษา 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.75 554,000 4.13 ส านักปลัด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 3.75 120,000 0.90 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 25 31.25 1,378,650 10.29 ทุกกอง 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2.50 230,000 1.72 ส านักปลัด/ กองสาธารณสุขฯ 

รวม 80 100 13,397,590 100  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรปุโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

 



 

 
 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1.1 แนวทางการพฒันากอ่สรา้ง ปรบัปรงุ บ ารงุรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ า ทา่เทียบเรือ 

 งานกอ่สรา้งอืน่ๆ และสาธารณปูโภค สาธารณปูการ 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กซอย

หลังตลาดสด 

-- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงท่ี 1 

หนา 0.15 ม. กว้าง 12.00 ม.                  

ยาว 159.20 ม. หรือพื้นท่ีไม่

น้อยกว่า 1,910.40 ต.ร.ม. 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชว่งท่ี 2 

หนา 0.15 ม. กว้าง 9.50 ม.               

ยาว 35.50 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 337.25 ต.ร.ม. 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชว่งท่ี 3 

หนา 0.15 ม. กว้าง 8.00 ม.               

ยาว 35.50 ม. หรือพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 284.00 ต.ร.ม. 

 

1,523,00

0   

 

- ถนนหลัง

ตลาดสดเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองช่าง             



2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก           

ถนนเทศบาล 6/2 

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 

5.00 ม. ยาว 164.00 ม.                   

หนา 0.15 ม.หรือพื้นท่ี                    

ไม่น้อยกว่า 820 ต.ร.ม. 

 

 

 

660,000 

 

- ถนนเทศบาล 

6/2 

กองช่าง             

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างถนน               

ค.ส.ล.สายข้างโรงเรียน

อนุบาลละง ู

 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 

- กว้าง 4.50 ม.ยาว 120.00 

ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นท่ีไม่น้อย

กว่า 540 ต.ร.ม. 

385,000 

 

- ถนนสายข้าง

โรงเรียนอนุบาล

ละง ู

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน  

หินผุ ถนนตัดใหม่เลียบ

คลองปากปิง 

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ 

หนา 0.50 ม. กว้าง 5.00 ม.             

ยาว 580.00 ม. หรือพื้นท่ี                   

ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ต.ร.ม. 

- ติดตั้งท่อระบายน้ า ค.

ส.ล.              ุ 0.80 ม. 

ยาว 8.00 ม.           

จ านวน 3 แห่ง 

839,000 

 

- ถนนตัดใหม่

เลียบคลองปากปิง 

กองช่าง             

5 โครงการปรับปรุงพื้นที่

บริเวณหลังตลาดสด

เทศบาล 

- ก่อสร้างหอ้งน้ า - ห้องส้วม 

ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ต.ร.ม. 

จ านวน 1 หลัง 

- ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 ม.               

รับถังน้ าไฟเบอร์กลาส ความจุ   

ไม่น้อยกว่า 2.5 ลูกบาศก์เมตร 

จ านวน 2 ถัง                     

- ก่อสร้างอาคารพักขยะ                          

1,600,00

0 

 

- บริ เ วณหลั ง

ตลาดสดเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองช่าง             



ขนาด 8.00X 8.00 ม. หรือ

พื้นที่ 64.00 ต.ร.ม.  

6 โครงการก่อสร้างทางลาด

ขึ้นอาคารศูนย์ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและศลิปะ 

วัฒนธรรมท้องถิ่นละง ู

 

- ก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. 

กว้าง 1.20 เมตร  ยาว 12.10 

เมตร หรือพื้นที่ 14.52 ตาราง

เมตร 

100,000 

 

- ศูนย์ส่งเสริม

การท่องเที่ยวและ

ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นละง ู

กองช่าง             

 

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอละงู ในการ

ขยายเขตไฟฟ้าชุมชน

เทศบาล 6/2 

 

 

 

 

 

 

- ขยายเขตไฟฟ้า                       

ชุมชนเทศบาล 6/2 

100,000 

 

- ชุมชนเทศบาล 

6/2 

กองช่าง             

8 อุดหนุนการประปาส่วน

ภูมิภาคอ าเภอละงูในการ

ขยายเขตประปา 

ถนนสายในทอน 

 

 

 

- ขยายเขตประปา                       

ถนนสายในทอน 

 

300,000 

 

- บริเวณถนน 

สายในทอน 

กองช่าง             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภมูปิัญญาท้องถิน่ 

2.1 แนวทางการพัฒนาจดัการศึกษา 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่ ง เสริ ม เพิ่ ม

ค ว า ม รู้ แ ก่ นั ก เ รี ย น

ระดับประถม 

- นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6               

ในเขตเทศบาล จ านวน 60 คน                

(1 รุ่น) 

50,000 

 

- ห้องประชุม                

ธรรมาภิบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

กอง

การศึกษา 

            

2 โครงการมอบ

ประกาศนียบัตรเตรียม

ความพร้อมของนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตร

แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 40 คน 

20,000 

 

- ห้องประชุม                  

ธรรมาภิบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            



 

3 โครงการจัดซื้อสือ่                   

การเรียนรูส้ าหรับห้องสมุด

ในเขตเทศบาล 

 

 

 

 

 

- จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 

และสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ

ห้องสมุดต่างๆ  

30,000 

 

- ห้องสมุดคน

เดืนทาง/ ซุ้ม

เรียนรู้ตาม

อัธยาศัยใน

สวนสาธารณะ

เทศบาล/ศูนย์ 

ICT เทศบาล 

 

กอง 

การศึกษา 

            

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอละงู ในโครงการ

จัดตั้ งและส่ง เสริมศูนย์

เ รี ย น รู้ โ ค ร ง ก า ร อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริ

ระดับอ าเภอ ให้ มีความ

ยั่งยืน 

- จัดสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ 

- สนับสนุนเอกสาร วารสาร 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ และ

ด าเนินการอื่นๆ  

10,000 

 

- อ าเภอละง ู กอง 

การศึกษา 

            

5 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก                      

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้                  

การฝึกทักษะและประสบการณ์

การท างานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก 

15,000 

 

- ในเขตหรือ

นอกเขตพื้นท่ี

เทศบาล 

กอง  

การศึกษา 

            

6 สนับสนุนกิจกรรม/                 

การด าเนินงาน                        

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- สนับสนุนกิจกรรมตา่งๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง 

50,000 - ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง    

การศึกษา 

            

7 โครงการสรา้งเสริม

ประสบการณ์การเรียนรู้

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- สอนเสริมการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศให้แก่เด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก,            

เด็กนักเรียน 

150,000 

 

- ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง   

การศึกษา 

            



- สอนเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย

แก่เด็กนักเรียน 

- สอนเสริมการเรียนรู ้

ด้านภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

8 สนับสนุนค่าวัสดุ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

- จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน หุ่น

แบบจ าลอง และวัสดุการศึกษาอื่น

ที่จ าเป็น 

70,000 

 

- ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง   

การศึกษา 

            

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการสอนแม่ดูแลลูก - จัดอบรมด้านการดูแลลูกอยา่ง

ถูกวิธีให้แก่แม่เด็ก 

30,000 

 

- ห้องประชุม          

อาคารธรรมา           

ภิบาลเทศบาล

ต าบลก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง 

การศึกษา 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 

2.2 แนวทางการพฒันาอนรุกัษแ์ละท านบุ ารงุศาสนา วัฒนธรรม และภมูปิัญญาทอ้งถิน่ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสง่เสริมการอ่าน

คัมภีร์อัลกุรอา่น 

- ส่งเสริมการอา่นคัมภีร ์

อัลกุรอา่นเด็กและเยาวชน        

ทั้ง 8 ชุมชน 

20,000 

 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

2 โครงการพิธีการทาง

ศาสนางานประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมอาสาฬหบูชา 

เข้าพรรษา/เมาลิด/ ละศีลอดใน

เดือนรอมฎอน / สมโภชหลวงปู่

คง/งานรอมฎอน/ งานสุนัต / 

งานวันเด็กแห่งชาต/ิลอยกระทง 

ฯลฯ 

400,000 

 

 

- ภายในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

3 โครงการพัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม 

- จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู

คุณภาพชีวิตประชาชนทั่วไปท่ี

15,000 

 

- ห้องประชุม                

ธรรมาภิบาล

กอง 

การศึกษา 

            



 สนใจ เทศบาล 

4 โครงการตลาดนัดธรรมะ - จัดกิจกรรมเสวนา              

ด้านศาสนาต่างๆ 

- จัดบธูกิจกรรมด้านศาสนา 

30,000 

 

- ลานกีฬา

เอนกประสงค์

หน้าส านักงาน

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

5 อุดหนุนกิจกรรมทาง

ศาสนา 

แก่ศาลเจา้กวงฮกเกง 

- อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่

ศาลเจ้ากวงฮกเกง ในกิจกรรม

เทศกาลกินเจ 

10,000 - ศาลเจ้า                      

กวงฮกเกง 

กอง  

การศึกษา 

            

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 อุดหนุนมัสยิดกลาง

ก าแพงต ามโครงการ

ส่งเสริมการอ่านคัมภีร ์

อัลกุรอา่นแก่เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

- ส่งเสริมการอา่นคัมภีร ์

อัลกุรอา่นแก่เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง  

ทั้ง 8 ชุมชน 

100,000 

 

- ห้องประชุม    

ธรรมาภิบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

7 อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพง 

ตามโครงการส่งเสริม

กิจกรรมทักษะ ทาง

วิชาการของศูนยอ์บรม

ศาสนาอิสลามและ

จริยธรรม ประจ ามสัยิด

กลางก าแพง 

อุดหนุนมัสยิดกลางก าแพง 

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรม

ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ า

มัสยิดกลางก าแพง 

50,000 

 

- มัสยิดกลาง

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 

3.1 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมความรูแ้ละใหบ้รกิารสาธารณสขุ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดประชุมกลุ่ม 

ชมรม คณะกรรมการ

ต่างๆ ด้านสาธารณสุข 

- จัดประชุมกลุ่ม ชมรม 

คณะกรรมการด้านสาธารณสุข 

เช่น สมาชิก อสม. /ชมรม

ผู้สูงอายุ/ ชมรมผู้ประกอบการ

ร้านอาหารและแผงลอย 

คณะกรรมการพฒันาตลาดสด 

ฯลฯ 

15,000 

 

- ห้องประชุม                  

ธรรมาภิบาล

เทศบาล 

- อาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

- ห้องประชุมสภา

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการจัดซื้อวสัดุ 

อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจ า

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน

- ศนูยส์าธารณสขุมูลฐานชุมชน 

ทั้ง 8 ชุมชน 

16,000 

 

- ศูนย์

สาธารณสุขมลู

ฐานชุมชน 

กอง

สาธารณสุข

และ

            



ชุมชน (ศสมช.) เทศบาล (ศสมช.)เทศบาล สิ่งแวดล้อม 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ                    

แก่สมาชิกอาสาสมัคร

สาธารณสุข                   

(อสม.) เทศบาล  

เพื่อจัดอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ

และบทบาทของ  อสม.  

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย 

ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

100,000 

 

- ห้องประชุม                  

ธรรมาภิบาล 

- อาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

- ห้องประชุม

สภาเทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 อุดหนุนการพัฒนางาน

สาธารณสุขมลูฐาน                  

ในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- เพื่อจดัอบรมฟื้นฟูพัฒนา

ศักยภาพและบทบาทของ            

อสม. และเพิ่มพูนความรู้                      

ที่ทันสมัย ทันตอ่สภาพการณ์

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000 

 

- ในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 

3.2 แนวทางการพฒันาปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านยาเสพตดิ                          

แก่กลุ่มเสี่ยง 

 

- จัดอบรมเพื่อให้เยาวชน                    

มีความรู้ ทัศนคติ ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา 

นักเรียน ม.2-3 โรงเรียน

อนุบาลละงู และนักเรียน ป.6 

โรงเรียนสายเพชรศึกษา ท่ีมี

ภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

 

 

20,000 - ห้องประชุม                         

ธรรมาภิบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด

จังหวัดสตลู  (ศตส.จ.

สตูล) 

(ตามโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

จังหวัดสตลู ประจ าปี

งบประมาณ               

พ.ศ. 2555) 

 

- อุดหนุน ศตส.จ.สตูล ในการ

สนับสนุนฟื้นฟูฯ  จัดระเบียบ

สังคม ตรวจสถานบริการ ร้าน

เกมส์ และแหล่งมั่วสุมต่างๆ  

เสริมสร้างประสิทธภิาพการ

ด าเนินมาตรการปอ้งกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  

20,000 

 

- ศูนย์

ปฏิบัติการต่อสู้

เพื่อเอาชนะยา

เสพติดจงัหวัด

สตูล (ศตส.จ.

สตูล) 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอละงู  

ในโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ                        

อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ประจ าปี 2555 

 

 

 

 

 

 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา

เสพตดิ  

- จัดกิจกรรมครอบครัวบ าบัด 

- อื่นๆ ที่จ าเป็น 

30,000 

 

- หน้า

ส านักงาน

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- อ าเภอละง ู

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

4 โครงการจัดกิจกรรม   

กลุ่มผู้ประสาน            

พลังแผ่นดินตา้นยาเสพติด 

 

- จัดกิจกรรมในวัน 

  ยาเสพติดโลก 

- ผู้ประสานพลงัแผ่นดิน 

  และเยาวชน 

5,000 

 

- อาคาร 

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 

3.3 แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิสขุภาพอนามยั 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเยีย่มมารดา                  

ก่อนคลอดและทารก    

หลังคลอด 

- มารดาและทารกหลังคลอด               

ในเขตเทศบาลต าบลก าแพง            

ทุกราย 

10,000 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน     

ในเขตเทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

 

            

2 โครงการสง่เสริมกิจกรรม

ผู้สูงอาย ุ

- ผูสู้งอายุทีเ่ขา้ร่วมโครงการ                

อสม. และเจา้หน้าที่ทีเ่ก่ียวข้อง 

40,000 

 

- ห้องประชุม                 

ธรรมาภิบาล

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

3 สมทบเงินเข้ากองทุน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 100,000 - ในเขต กอง             



ระบบหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่น 

สามารถเขา้ถึงบริการ                

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ได้อย่างทั่วถึง 

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม                  

ด้านสขุภาพแก่ประชาชน 

 

 เทศบาลต าบล

ก าแพง 

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

4 โครงการอบรมกลุ่ม

ผู้ประกอบการ 

ในงานสขุาภิบาลอาหาร 

- จัดอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ                  

ในงานสขุาภิบาลอาหาร 

กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 

10,000 - ตลาดสด

เทศบาล 

- ห้องประชุม               

ธรรมาภิบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการทัศนศึกษาดู

งาน               

การจัดกิจกรรม              

ชมรมไท้เก็ก 

- เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ระหว่างสมาชิกชมรม 

- คณะกรรมการ ผูเ้ก่ียวข้อง                

และสมาชิกชมรมไท้เก็ก  

 

40,000 - นอกเขตพื้นท่ี

เทศบาลต าบล

ก าแพงตามความ

เหมาะสมกับ

กิจกรรม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการทัศนศึกษาดู

งาน                 

การจัดกิจกรรม                

ชมรมแอโรบิค 

- เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการด าเนินงาน 

ระหว่างสมาชิกชมรม 

- คณะกรรมการ ผู้เก่ียวข้อง   

และสมาชิกชมรมแอโรบิค 

 

40,000 - นอกเขตพื้นท่ี

เทศบาลต าบล

ก าแพงตามความ

เหมาะสมกับ

กิจกรรม 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

7 โครงการทัศนศึกษาดู

งาน                   

ชมรมผู้สงูอาย ุ

- เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ระหว่างสมาชิกชมรม 

- คณะกรรมการ ผูเ้ก่ียวข้อง    

40,000 - นอกเขตพื้นท่ี

เทศบาลต าบล

ก าแพงตามความ

เหมาะสมกับ

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



และสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ กิจกรรม 

8 จัดหาอาหารเสริม (นม)           

แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

- จัดอาหารเสริม (นม) แก่เด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล 

จ านวน 88 คน 

172,480 

 

- ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

9 จัดหาอาหารกลางวัน                       

แก่เด็กนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- จัดอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง  

จ านวน 88 คน 

320,320 

 

 

- ศูนย์พัฒนา

เด็กเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง   

การศึกษา 

            

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดหาอาหารเสริม (นม)  

แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละง ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อุดหนุนอาหารเสริม (นม) แก่

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู 

จ านวน 617 คน 

 

 

1,122,940 

 

- โรงเรียน

อนุบาลละง ู

กอง   

การศึกษา 

            

11 อุดหนุนอาหารกลางวันแก่

เด็กนักเรียนโรงเรียน

อนุบาลละง ู

 

 

- อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลละง ู

จ านวน 617 คน 

 

 

1,604,20

0 

 

 

- โรงเรียน

อนุบาลละง ู

กอง    

การศึกษา 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการกีฬา นนัทนาการ และการพักผอ่นหยอ่นใจ 

4.1 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการกีฬา 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการแข่งขัน

มหกรรม 

กีฬาจาบังเกมส ์

- กีฬาฟุตบอล  

ประเภท ก. และ ข. 

- กีฬาวอลเลย์บอลประชาชน 

ชาย-หญิง 

- กีฬาฟุตซอล 

 

300,000 

 

 

 

- สนามฟุตบอล

หน้าส านักงาน

เทศบาล 

- สนามกีฬา

อเนกประสงค์หน้า

ส านักงานเทศบาล 

กอง

การศึกษา 

            

2 โครงการจัดส่งทีมกีฬา

ประเภทต่างๆ             

เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณี

ท่ีส่วนราชการ/เอกชนอื่น

- ส่งกีฬาประเภทตา่งๆ 

 เข้าร่วมการแข่งขัน กรณีท่ีส่วน

ราชการ/เอกชนอื่นหรือเทศบาล

ต าบลก าแพง 

350,000 

 

- ในเขตพื้นท่ี

เทศบาล และ

นอกเขตพื้นท่ี

เทศบาล 

กอง

การศึกษา 

            



หรือเทศบาลต าบลก าแพง

เป็นผู้ด าเนินการ 

 เป็นผู้ด าเนินการ 

 

3 โครงการสนับสนุน

อุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน 

- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่

ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน ได้แก่ 

ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล               

เน็ตวอลเลย่์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ 

50,000 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน                  

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

4 โครงการสง่เสริมสขุภาพ                         

การออกก าลังกาย 

- สนับสนุนผู้ฝึกสอน                      

เต้นแอโรบิคของชมรมแอโรบิค 

- สนับสนุนผู้ฝึกสอน                        

ร าไท้เก็กของชมรมไท้เก็ก 

72,000 

 

- เทศบาลต าบล       

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความเข้มแขง็ของชมุชน 

5.1 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการแข่งขัน

กีฬาชุมชนเทศบาล

สัมพันธ ์

- จัดการแขง่ขันกีฬาประเภท

ต่างๆ โดยมีเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ทั้ง 8 ชุมชน 

 เข้าร่วมการแข่งขัน 

- วิ่งฟันรัน 

250,000 

 

 

 

- สนามฟุตบอล  

หน้าส านักงาน

เทศบาล 

- สนามกีฬา

อเนกประสงค์

หน้าส านักงาน

เทศบาล 

 

 

 

ส านักปลัด             



 

2 โครงการค่ายเยาวชน               

คนเก่ง 

 

- พัฒนาการกีฬาให้แก่เด็ก 

เยาวชน 

- จัดกิจกรรมดนตรีสรา้งสรรค์แก่

เด็ก เยาวชน 

 

 

 

 

100,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นความเข้มแขง็ของชมุชน 

5.2 แนวทางการพฒันาสง่เสริมและจดัสวสัดิการสงเคราะหป์ระชาชน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอาย ุคนพิการ และ

ผู้ป่วยเอดส ์

 

 

 

 

 

 

 

- สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์

 

204,000 

 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.2 แนวทางการพฒันาจดัระบบการเฝา้ระวงัและปอ้งกนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการขุดลอกทอ่ระบาย

น้ า 

- ขุดลอกท่อระบายน้ าของถนน

ทุกสายในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพงโดยการฉีดล้างท าความ

สะอาดท่อระบายน้ า 

 

 

 

 

40,000 

 

- ท่อระบายน้ า

บริเวณถนนสาย

ต่างๆ ในเขต

เทศบาล 

 

 

 

 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.3 แนวทางการพัฒนาจดัระบบการบ าบดั ฟืน้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

- จัดกิจกรรม ประชุม อบรม 

และรณรงค์ให้ประชาชน                    

ทั้ง 8 ชุมชน องค์กรภาครฐั 

เอกชน ชมรม กลุ่มต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวขอ้ง ได้มีส่วนร่วม

ในกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

50,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            



 

2 โครงการปิดทองหลังพระ  

(จัดการน้ าเสียในชุมชน) 

- จัดประชุม/ อบรม/ รณรงค์  

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง เก่ียวกับการจัดการ              

น้ าเสียชุมชน 

 

 

 

 

 

30,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.1 แนวทางการพัฒนาการมีสว่นรว่มของประชาชน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดท าแผน 

พัฒนาเทศบาลและติดตาม

ประเมินผลแผน 

- ส ารวจขอ้มูลปัญหาความ

ต้องการของประชาชน (ราย

ครัวเรือน) / ประชุมประชาคม

เทศบาล  ทั้ง 8 ชุมชนในเขต

เทศบาล /จัดท ารูปเล่ม

แผนพัฒนาเทศบาล  

40,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

2 โครงการเทศบาลพบ

ประชาชน 

- จัดกิจกรรมการบริการและ

นิทรรศการต่างๆ เช่น  

การแสดงสินค้า OTOP , การ

100,000 

 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน                       

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพงหรอื

ส านักปลัด             



บริการด้านสขุภาพเบื้องต้น , 

การบริการตัดผมชาย , การ

บริการเสริมความงาม , การฉีด

วัคซีน ,การจัดนิทรรศการผลงาน

ของเทศบาล  ,กิจกรรมบันเทิง

ภาคกลางคืน ฯลฯ 

- จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและรับทราบปัญหาความ

ต้องการของชุมชน 

 ลานกีฬา

อเนกประสงค์                   

หน้าส านักงาน

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดประชุม

ประจ าเดอืน กลุ่ม ชมรม 

คณะกรรมการต่างๆ  

และประชุมพนักงาน 

ลกูจ้างเทศบาล 

- จัดประชุม กลุ่ม ชมรม 

คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจน

พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล 

จ านวนครั้งตามความเหมาะสมและ

จ าเป็น 

20,000 

 

- ห้องประชุม               

ธรรมาภิบาล

เทศบาล 

- ห้องประชุม

สภาเทศบาล

ต าบลก าแพง 

ส านักปลัด             

4 โครงการจัดกิจกรรม             

วัน อสม. 

- อสม.เทศบาลต าบลก าแพง 

จ านวน 120 คน เข้าร่วม

กิจกรรมในวัน อสม.และมีการเดิน

รณรงค์ดา้นสาธารณสขุตา่งๆ 

10,000 - ห้องประชุม             

ธรรมาภิบาล

เทศบาล 

- อาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ 

เทศบาล 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการจัดงานวันสตรี

สากล 

- สตรีในเขตเทศบาล ทัง้ 8 

ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรี

สากล และเดินรณรงค์ 

5,000 - ห้องประชุม                  

ธรรมาภิบาล

เทศบาล 

ส านักปลัด             



 

 

 

 

- อาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาล 

6 โครงการเลือกตั้ง              

สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลก าแพง 

270,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

7 โครงการเลือกตั้ง

กรรมการชุมชน 

- จัดการเลอืกตั้งกรรมการชุมชน

ทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

ก าแพง 

5,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอละงู ในโครงการ

ร่วมใจปกป้อง รักษา

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และสร้างความเป็น           

หน่ึงเดียว 

- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช/     

วันเฉลิมพระชนมพรรษา         

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา  

- กิจกรรมวันปิยมหาราช              

23 ตุลาคม 

- งานรัฐพิธี – ราชพิธีอื่นๆ 

 

10,000 

 

- อ าเภอละง ู ส านักปลัด             

9 โครงการลานดินสวนครัว

รั้วกินได้ 

- จัดหาพันธุ์ไม้ พันธุ์ผัก 

สมุนไพร เพื่อเพาะปลูกใน

สวนสาธารณะเทศบาล และ

สนับสนุนพืชผักให้ประชาชนปลูก 

ทั้ง 8 ชุมชน ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

 

10,000 - ทั้ง 8 ชุมชน     

ในเขตเทศบาล

ต าบลก าแพง 

กองช่าง             



 

10 โครงการบอกรักแม่             

ผ่านไมค์ 

- จัดกิจกรรมบอกรักแม่            

ผ่านไมค์ เนื่องในวันที่ 12  

สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันแม่

แห่งชาต ิ

 

 

10,000 

 

- ห้องประชุม

สภาเทศบาล

ต าบลก าแพง 

ส านักปลัด             

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.2 แนวทางการพฒันาปรบัปรงุบคุลากร 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ 

- จัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของเทศบาล

ประจ าปีตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 

 

 

 

20,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.3 แนวทางการพัฒนาสง่เสรมิสวสัดกิารแกพ่นักงาน ลูกจา้งเทศบาล 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ี

- ผู้บริหารเทศบาล พนักงาน

ลูกจ้างประจ าของเทศบาล 

ประมาณ 37 คน เข้ารับการ

ตรวจสขุภาพประจ าปี 

 

 

 

40,000 

 

- โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์  

อ าเภอหาดใหญ่    

จังหวัดสงขลา 

 

 

 

ส านักปลัด             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.4 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและสรา้งระบบการบรหิารจดัการบา้นเมืองและสงัคมทีดี่ 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส ารวจความ           

พึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

- ส ารวจความพึงพอใจด้านงาน

บริการของเทศบาล                    

จากประชาชนในเขตเทศบาล  

ทั้ง 8 ชุมชน 

 

20,000 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน     

ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

2 โครงการพัฒนาระบบงาน

และฐานขอ้มูลของเทศบาล 

- จัดประชุมพัฒนาระบบงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ

16,000 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน     

ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด             



 พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล  

- ส ารวจขอ้มูล จปฐ. 

- ส ารวจขอ้มูลประเมินผลอื่นๆ

เก่ียวกับเทศบาล 

 

3 โครงการประเมินการจดั

มาตรฐานบริการ

สาธารณะเทศบาลต าบล

ก าแพง 

- ประชุมคณะท างานฯ 

- ส ารวจขอ้มูลตามแบบประเมิน

ตนเองของส านักงาน

คณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สรุปผลการประเมิน 

15,000 

 

- ทั้ง 8 ชุมชน      

ในเขตเทศบาล 

ส านักปลัด             

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.5 แนวทางการพฒันาปรบัปรงุเครือ่งมือเครือ่งใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  โครงการจัดหาครุภณัฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   จ านวน 1 โครงการ มีทั้งหมด 23 รายการ    

 1.1 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์

- จัดซื้อเครื่องมลัติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

24,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 1.2 จัดซื้อจอรับภาพ

โปรเจคเตอร์ชนิดขาตัง้ 

- จัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์           

ชนิดขาตั้ง จ านวน 1 จอ ขนาด

เส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 

นิ้ว 

5,500  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 1.3 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง  - จัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ 15,000  - เทศบาลต าบล ส านักปลัด             



วิทยุสื่อสาร สื่อสาร ยา่นความถ่ี 245 MHz                

จ านวน 1 เครื่อง  

ก าแพง 

 1.4 จัดซื้ออุปกรณ์

สัญญาณอินเตอร์เน็ต             

ไร้สายพรอ้มติดตัง้ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณ 

อินเตอร์เนต็ไร้สายพร้อมติดตั้ง   

จ านวน 1 ขุด  

40,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 1.5 จัดซื้อปั๊มสูบน้ า - จัดซื้อปั๊มสูบน้ าชนิดจุ่ม      

จ านวน 4 ตัวๆ ละ 3,500 

บาท 

14,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 1.6 จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น  

ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 

- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  

ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า            

24 นิ้ว จ านวน 3 ตัวๆ ละ  

2,000 บาท 

6,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองคลัง             

 1.7 จัดซื้อไมโครโฟน

คออ่อนแบบตั้งโต๊ะ 

- จัดซ้อไมโครโฟนคอออ่น            

แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 8 ตัวๆ ละ   

3,000 บาท 

24,000  - เทศบาลต าบล 

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.8 จัดซื้อปั๊มลม - จัดซื้อปั๊มลม จ านวน 1 เครื่อง 28,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองช่าง             

 1.9 จัดซื้อเครื่องตบดิน - จัดซื้อเครื่องตบดิน                 

จ านวน 1 เครื่อง 

19,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองช่าง             

 1.10 จัดซื้อเครือ่งพ่น

หมอกควัน                        

ชนิดสายสะพายไหล ่

- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  

ชนิดสายสะพายไหล่                   

จ านวน 1 เครื่อง 

65,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง 

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

 1.11 จัดซื้อตู้เหล็ก               

เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 

- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร   

จ านวน 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 

4,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง 

สาธารณสุข

และ

            



สิ่งแวดล้อม 

 1.12 จัดซื้อครุภัณฑ์   

ทางการแพทย์  

- จัดซื้อเครื่องวดัความดันโลหติ  

จ านวน 2 เครื่องๆละ3,500 

บาท 

เป็นเงิน 7,000 บาท 

- จัดซื้อกระเป๋าใส่ยา                   

จ านวน 1 ใบ เป็นเงิน 3,000

บาท 

- จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก    

จ านวน 1 เครื่อง                             

เป็นเงิน 7,000 บาท 

17,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง 

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

 1.13 จัดซื้อเก้าอีท้ างาน 

ระดับ 1-2 

- จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ระดับ 1-2 

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 1,200 

บาท 

2,400  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

 1.14 จัดซื้อเก้าอีท้ างาน  

ระดับ 3-6 

- จัดซื้อเก้าอี้ท างาน ระดับ 3-

4 

จ านวน 1 ตัว 

2,000  - เทศบาลต าบล 

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

 1.15 จัดซื้อกล้องถ่าย

ภาพน่ิงระบบดิจิตอล 

- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง    

ระบบดิจิตอล จ านวน 1 กล้อง 

9,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.16 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร

แบบเหล็ก 4 ช้ัน 

- จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบเหล็ก 

4 ชั้น จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้

ส าหรับวางเอกสาร/หนังสอืศูนย์

พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลก าแพง 

4,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

 1.17 จัดซื้อชั้นวาง

โทรทัศน์  

- จัดซือ้ชั้นวางโทรทัศน์ (แบบ

ชั้นล่างสามารถเก็บเอกสารได้) 

จ านวน 1 ชุด เพื่อใชส้ าหรับวาง

4,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            



โทรทัศน์ และเอกสาร/หนังสือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

 1.18 จัดซื้อชั้นวาง

คอมพิวเตอร ์

- จัดซื้อชั้นวางคอมพิวเตอร์  

จ านวน 1 ชุด เพื่อใชส้ าหรับวาง

คอมพิวเตอรศ์ูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

 

3,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง 

การศึกษา 

            

 1.19 จัดซื้อชั้นวางเอกสาร

แบบล็อกเกอร์   4 ชั้น 

12 ช่อง 

- จัดจัดซื้อชั้นวางเอกสาร      

แบบล็อกเกอร์ 4 ชั้น 12 ช่อง   

จ านวน 1 ชุด เพื่อใชส้ าหรับวาง

เอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

5,500  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา  

            

 1.20 จัดซื้อชั้นวาง             

ของเล่น  

- จัดซื้อชั้นวางของเล่น                

จ านวน 1 ชุด เพื่อใชส้ าหรับวาง

สื่อของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

6,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 1.21 จัดซื้อชั้นวางรองเทา้ - จัดซื้อชั้นวางรองเท้า      

จ านวน 1 ชุด เพื่อใชส้ าหรับวาง

รองเท้านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เทศบาลต าบลก าแพง 

3,000  - เทศบาลต าบล 

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

 1.22 จัดซื้อตู้ล าโพง        

ขยายเสียงแบบพกพา 

- จัดซื้อตู้ล าโพงขยายเสียงแบบ

พกพา จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน

กิจการงานของศูนย์พิพิธภณัฑ์ฯ 

เทศบาลต าบลก าแพง  

3,500  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง  

การศึกษา 

            



 1.23 จัดซื้อเครื่องเสียงชุด

เล็ก แบบตั้งพื้น                 

พร้อมไมค์ลอย 

- จัดซื้อเครื่องเสยีงชุดเล็ก               

แบบตั้งพื้นพร้อมไมค์ลอย  

จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในกิจการ

งานของศูนย์การเรียนรู้ ICT     

เทศบาลต าบลก าแพง 

5,000  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง 

การศึกษา 

            

2 โครงการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์ จ านวน 1 โครงการ มีทั้งหมด 4 รายการ 

 2.1 จัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า 

- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า   

จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300 

บาท 

6,600  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 2.2 จัดซื้อพรินเตอร์              

สี/ขาว-ด า  

- จัดซื้อปริ้นเตอร์สี/ขาว-ด า  

จ านวน 1 เครื่อง 

3,550  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองช่าง             

 2.3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ

ฉีดหมึก                  

(INJET Printer) 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                  

(INJET Printer)                   

จ านวน 1 เครื่อง 

3,900  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

 2.4 จัดซื้อเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า 

- จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า    

จ านวน 34 เครื่องๆละ 3,300 

บาท  เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ 

ICT และกองการศึกษา  

112,200  - เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

การศึกษา 

            

 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานธนานุบาลเทศบาล

ต าบลก าแพง 

- เพื่อปรับปรุงอาคาร                      

สถานธนานุบาลเทศบาลต าบล

ก าแพงให้ได้มาตรฐาน 

 

 

 

15,000 

 

- สถานธนานุ

บาลเทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองช่าง             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.6 แนวทางการพฒันาปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ล าดบั โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่ หนว่ย พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 



ที ่ ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน

ด้านการป้องกันภัยและ

บรรเทา                        

สาธารณภัย แก่ อปพร.

เทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดฝึกอบรมทบทวนด้านการ

ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

แก่สมาชิกอปพร.เทศบาล จ านวน 

120 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

- อาคาร

อเนกประสงค์

สวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.7 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบักจิการทอ้งถิน่ 



ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาการ

ให้บริการและ

ประชาสัมพันธผ์ลงานของ

เทศบาล 

- พัฒนาการให้บริการและ

ประชาสัมพันธผ์ลงานของเทศบาล 

โดยการจัดท ารายงานประจ าปี/

จัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ฯลฯ 

 

 

70,000 

 

- ในเขต

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

2 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอละง ู

ในโครงการอ านวยการ

ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการ

ซื้อหรือการจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบล

ระดับอ าเภอ 

 

 

- พัฒนาปรับปรุงศูนย์รวมขอ้มูล

ข่าวสารการซือ้หรือการจ้างระดับ

อ าเภอให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน ์

16,500 

 

- ท่ีว่าการ

อ าเภอ           

ละง ู

ส านักปลัด             

3 โครงการศูนย์บริการ

ข้อมูลข่าวสารประชาชน 

 

 

- จัดตั้งศูนย์บริการข้อมลูขา่วสาร

เทศบาล 

30,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 

7.8 แนวทางการพัฒนาปรบัปรงุรายได ้แผนทีภ่าษี และทะเบียนทรพัยส์นิ 



ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคืนก าไรแก่ผู้เสีย

ภาษีภายในก าหนด 

 

 

- ประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี

แก่เทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองคลัง             

2 โครงการประชาสัมพันธ์

การเสียภาษี 

- จัดท าสือ่สิ่งพิมพ์เอกสาร แผ่น

พับ ป้าย และอบรม               

ให้ความรู้แก่ประชาชน               

ผู้เสียภาษี  

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

- เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กองคลัง             

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 

7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง การบริหาร 



7.9 แนวทางการพัฒนารักษาความมัน่คงและความสงบเรียบรอ้ยของชมุชน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดจา้งยาม

ท้องถิ่น 

- จัดจ้างเหมา อปพร.เทศบาล

ดูแลรักษาความสงบเรียบรอ้ยใน

สวนสาธารณะ จ านวน 3 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,000 

 

 

- 

สวนสาธารณะ

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

ส านักปลัด             

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 
 



8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

8.2 แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงานสง่เสริม

การท่องเที่ยว 

- ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

อ าเภอละงู ออกรา้นขายอาหาร 

- ประกวดมิสมรกตอันดามัน 

- บูทรถยนต์ย่ีห้อต่างๆ 

- ประกวดแข่งขันแอโรบิคก าแพง

ซุปเปอร์แดนซ์ 

- กิจกรรมการแสดงต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

- สนามฟุตบอล

หน้าส านักงาน

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

- ลานกีฬา

อเนกประสงค์

หน้าส านักงาน

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด             

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

เทศบาลต าบลก าแพง 



 

8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 

8.3 แนวทางการพฒันาตลาดสดเทศบาลให้เปน็ตลาดสดนา่ซื้ออยา่งยัง่ยืน 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาตลาดสด

น่าซื้อ 

- เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล

เรื่องการรักษาความสะอาด   

การสุขาภิบาล และการร่วมมือใน

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

บาท 

- ตลาดสด

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อม 

            

 

 



 

 

 

 

บัญชีสรปุโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

หนว่ยงาน/องค์กรอืน่ทีด่ าเนินการในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลก าแพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บญัชีโครงการ/ กจิกรรม/ งบประมาณ 



แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

หน่วยงา/องค์กรอืน่ทีด่ าเนนิการในพืน้ทีข่องเทศบาลต าบลก าแพง 

 

ล าดบั 

ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ สถานที ่

ด าเนนิการ 

หนว่ย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ควบคุมวินัยจราจรและการ

ป้องกันอาชญากรรม ใน

เขตเทศบาลต าบลก าแพง 

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV   

ในจุดเสีย่ง จ านวน 4 จุด 

   1.1 ซุม้ประตูทางเขา้-ออก    

หน้าปั๊มบางจาก 

   1.2 ทางร่วมทางแยก

ธนาคารกรุงเทพ 

   1.3 ทางร่วมทางแยกปากปิง 

   1.4 หน้าสถานีต ารวจภูธรละ

ง ู

2. เป้าหมาย 

   2.1 ควบคุมวินัยจราจร 

   2.2 ป้องกันอาชญากรรม 

60,000  - เขตพื้นท่ี

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

เทศบาล/

สภ.ละงู  

     

 

       

2 ฝึกอบรมทบทวน         

อาสาสมัครจราจร 

(อปพร.) 

1. เพื่อให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ

ในการควบคุมการจราจร 

2. กลุ่มเป้าหมาย อปพร.ในเขต

เทศบาลต าบลก าแพง                

จ านวน 50 คน 

3. ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 

10,000  - ห้องประชุม

ธรรมาภิบาล

เทศบาลต าบล

ก าแพง 

สภ.ละงู             

3 สมทบค่าก่อสรา้งศูนย์

ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

- อุดหนุนเทศบาลต าบลก าแพง

เพื่อสมทบค่าก่อสรา้งศูนย์ก าจัด  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2,155,90

0  

- อ าเภอละง ู กองช่าง 

อบจ.สตูล 

            

 


