พากเพียรอดทน

ความเพียรที่จะเป็นกำ�ลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้า ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรค
ด้วยความยากลำ�บากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆ หากแต่อุตส่าห์พยายามกระทำ�เรื่อยไปไม่ถอยหลัง
แม้หยุดมือก็ยังพยายามคิดต่อไปไม่ทอดธุระ กำ�ลังความเพียรจึงทำ�ให้การงานไม่ชะงักล่าช้า
มีแต่ดำ�เนินรุดหน้าเป็นลำ�ดับไปจนบรรลุความสำ�เร็จ โดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้
พระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ณ อาคารสวนอัมพร
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

สารบัญ เทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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สารนายก
สวัสดีครับ ท่าน พ่อ แม่ พี่น้องประชาชน ที่เคารพรักทุกท่าน
ครับ

ตลอดระยะเวลานั บ ตั้ ง แต่ ที่ ก ระผมพร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู ้ บ ริห าร สมาชิก สภาเทศบาล ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ประชาชน ชาวต� ำ บลก� ำ แพง ให้ เ ข้ า มาเป็ น ตั ว แทนในการ
ท�ำหน้าที่บริหารงานเทศบาลต�ำบลก�ำแพง กระผมและคณะ
ผู้บริหารทุกท่านพยายามทุ่มเทการท�ำงาน ให้บังเกิดผลส�ำเร็จ
โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นส�ำคัญ พร้อมๆ กับ
การพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน โดยเริ่มที่
การสร้ า งคุ ณ ภาพชีวิต ที่ ดี ใ ห้ กั บ ประชาชน ทั้ ง ในเรื่อ ง
การศึ ก ษา ด้ า นสาธารณู ป โภค โครงการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ด� ำ รงชีวิต ตลอดจนการส่ ง เสริม งานประเพณี วั ฒ นธรรม
ต่างๆ นอกจากนี้
กระผมและคณะผู้บริหาร ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัด
ท�ำโครงการใหม่ๆ โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และ
ปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลส�ำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ
ที่ ท างเทศบาลฯ จั ด ขึ้น จึง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
จากประชาชน ชาวต� ำ บลก� ำ แพงเป็ น ส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ ช ่ ว ยกั น
ผลักดันและฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส เห็นผลชัดเจน ก็จะเกิดขึ้น
และประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านอย่างแน่นอน
กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกท่านที่
ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา ร่วมกับ
ทางเทศบาลต�ำบลก�ำแพงด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการ
พัฒนา ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญสู่การพัฒนาที่ยังยืนสืบต่อไป

(นายวิชิต แซ่ลิ่ม)

นายกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

www.kumpangcity.co.th
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สารจากประธานสภา
กราบเรีย นพ่ อ แม่ พี่ น ้ อ งชาวเทศบาลต� ำ บล
ก�ำแพงที่เคารพยิ่ง ด้วยองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี
บทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งกว้ า งขวาง
เนื่องจากการกระจายอ�ำนาจการปกครองให้ประชาชน
มี ส ่ ว นร่ ว มใน การปกครองตนเองมากยิ่ ง ขึ้น โดย
เฉพาะในรูปแบบเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความใกล้ชดิ กับประชาชนมากที่สุด และคณะผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลก�ำแพงได้พัฒนาตามที่ได้แถลงนโยบาย
ต่ อ สภาด้ ว ยดี ม าตลอด เป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี แ ทนพี่ น ้ อ ง
ประชาชนชาวเทศบาลต�ำบลก�ำแพง ในส่วนของสภา
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง จะท�ำหน้าที่กลั่นกรองโครงการ
พัฒนาต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด
จะตรวจสอบติดตามการท�ำงานของผู้บริหารอย่างเต็ม
ความสามารถและจะเป็นองค์กรหลักในการสะท้อน
และตอบสนองปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชน
ตามกระบวนการทางสภาอย่างต่อเนื่อง

(นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์ )

ประธานสภาเทศบาลตำ�บลกำ�แพง

www.kumpangcity.co.th
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เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ในฐานะ
หน่วยงานหนึ่งที่ต้องท�ำหน้าที่บริการ
สาธารณะ เพื่อบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
ตอบสนองต่อความต้องการของ พ่อ แม่
พี่ น้องประชาชน ก็ต้องท�ำหน้าที่อย่างเข้ม
แข็ง เต็มก�ำลังความสามารถ

สารปลัดเทศบาลตำ�บลกำ�แพง
กระผมในฐานะปลั ด เทศบาล และเพื่ อ นพ้ อ งน้ อ งพี่ ทั้ ง
พนักงาน ลูกจ้าง ได้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ดังกล่าว มีความ
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะร่ ว มกั น ท� ำ หน้ า ที่ เ พื่ อ พี่ น ้ อ งประชาชน โดยยึ ด กรอบ
ระเบียบกฎหมาย และนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต�ำบล
ก�ำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
การเดิ น หน้ า ท� ำ ภารกิ จ หน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว จะส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว ง
และเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนนั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายๆ ฝ่าย คือ ผู้บริหารเป็นคนก�ำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ภายใต้ระเบียบของกฎหมายผู้อนุมัติ
หรือ ฝ่ า ยข้ า ราชการ พนั ก งานตลอดจนลู ก จ้ า ง ต้ อ งช่ ว ยกั น น� ำ
นโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม
นอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องได้รับความร่วมมือ จากภาคราชการและ
เอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ และสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การมี
ส่วนร่วมของ พ่อ แม่ พี่ น้องประชาชน ชาวต�ำบลก�ำแพง ที่จะร่วมมือ
กันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

(นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์)
ปลัดเทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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รู้จักกำ�แพง รู้จักรากเหง้าแห่งถิ่น “ละงู”
เทศบาลต� ำ บลก� ำ แพง ได้ รั บ การเปลี่ ย นแปลงฐานะจากสุ ข าภิ บ าลก� ำ แพง ตาม
พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ต�ำบลก�ำแพง อ�ำเภอละงู
จังหวัดสตูล
ความเป็นมาของเมืองละงู ไม่มีหลักฐานปรากฏทางประวัติศาสตร์หรือพงศาวดาร
บอกไว้ อ ย่ า งแน่ ชั ด ว่ า ชุ ม ชนละงู ห รือ เมื อ งละงู ตั้ ง ขึ้น ในสมั ย ใด แต่ ก็ มี ห ลั ก ฐานส� ำ คั ญ
2 ประการที่เป็นร่องรอยให้เชื่อได้ว่าละงูมีความเจริญมาก่อน มูเก็มสโตย(สตูล) จนถึงขั้น
ตั้งเป็นเมืองมาแล้ว กล่าวคือ
1. ชื่อเมืองละงูปรากฏในต�ำนานเมืองนครศรีธรรมราชในปี 1950 สมัยเจ้าผู้ครอง
นครพระพนมวั ง นางสะเดี ย งทอง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า เมื อ งให้ เ จสาวั ง กิ น เมื อ งละงู ให้ ชื่อ
ราชาจุราเจนาคาลายังเมีย เป็นผู้ปกครองเมืองละงู ซึ่งในสมัยราชาจุราเจนาคาลายังเมีย
ปกครองเมื อ งละงู นั้ น ก่ อ นเมื อ งสตู ล หรือ สโตยจะเกิ ด ขึ้น 350 ปี (ที่ ม า: รวมเรื่อ ง
นครศรีธรรมราช 2502ซ56-57)
2. ชุมชนเมืองละงู (ก�ำแพง) ปรากฏในแผนที่ของชาวตะวันตก ตามหลักฐานที่วาด
ไว้ ชื่อ Map of Kingdom of Siam and cochin china จัดท�ำขึ้นโดยชาวตะวันตกเมื่อ พ.ศ.
2371 ได้ปรากฏชื่อเมืองหรือท่าเรือ Lungu ลูงู(ละงู) Meerehit เมราหิตและ Cettool เซตตูล
(สตูล) แสดงว่าละงูมีลักษณะเป็นท่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ่อค้าชาวตะวันตกแวะซื้อ
ขายสินค้า
www.kumpangcity.co.th
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ค� ำ ว่า ละงูเข้า ใจว่า เดิมคงเป็น “กรางู ” หรือ
กะละงู หรือ “กราละงู ” ค� ำ ว่ า “กรา” เป็ น ภาษา
โบราณซึ่ง แปลว่ า ปาก ดั ง ค� ำ ทั่ ว ไป เช่ น ปากบารา
ปากน�้ำ ปากปิง ปากพนัง ปากแพรก หรือปากพยูน
เป็นต้น
อีกประการ “ละงู” อาจจะหมายถึง “ลากู” อัน
หมายถึ ง การซื้อ ง่ า ยขายคล่ อ ง เพราะสมั ย นั้ น การ
สัญจรไปมาระหว่างเมืองสตูล - ละงู ไม่สะดวกเหมือน
ปั จ จุ บั น (ถนนสายฉลุ ง - ละงู ยั ง ไม่ มี ) ทุ ก อย่ า ง
ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ ท่าเรือปากบาราจึงเป็น
ท่าเรือที่ใหญ่สุดทางแถบฝั่งแหลมมาลายู เพราะเคย
เป็ น ที่ ท� ำ การค้ า ขายระหร่ ว งท่ า เรือ ม� ำ บั ง ท่ า เรือ
สุ ไ หงอุ เ ป (ทุ ่ ง หว้ า ) หรือ ท่ า เรือ ปี นั ง (เกาะหมาก)
ต่อมาเมืองเริ่มมีความเจริญ สุขาภิบาลก�ำแพง
จึงเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง การแลกเปลี่ยน
สินค้าของผู้คนในอดีต จนเกิดตลาดละงูซึ่งอยู่ในเขต
พื้นที่ของสุขาภิบาลต�ำบลก�ำแพง
หลักฐานราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 74
ฉบับพิเศษหน้า 144 วันที่ 17 กันยายน 2498 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อ งจั ด ตั้ ง สุ ข าภิ บ าลต� ำ บล
ก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยเห็นสมควรให้
ยกฐานะท้ อ งถิ่ น บางส่ ว นในต� ำ บลก� ำ แพงขึ้น เป็ น
สุขาภิบาล ท�ำให้ท้องถิ่นแห่งนี้มีรูปแบบการบริหาร
แบบสุ ข าภิ บ าลมากระทั่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดย
การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลต�ำบลก�ำแพง”
เมื่อปี 2542
สภาพทั่วไปชุมชนก�ำแพงเป็นเทศบาลต�ำบล
ขนาดกลาง เจริญรองจากเทศบาลเมืองสตูล แต่ก็
เป็นศูนย์กลางการค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า
ทางการเกษตร สินค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้าน
การประมงจากพื้นที่โดยรอบคือ อ�ำเภอละงู อ�ำเภอ
ท่าแพ อ�ำเภอทุ่งหว้า และอ�ำเภอมะนัง รวมทั้งรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ต้องการ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่าง ๆ เช่น
เกาะตะรู เ ตา อาดั ง หลี เ ป๊ ะ หมู ่ เ กาะเภตรา หรือ
แหล่งท่องเที่ยวทางบก เช่น น�้ำ ตกวังสายทอง ถ�้ำ
ภูผาเพชร ฯลฯ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้ามานับแสนคนและเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เทศบาล
ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการบริการ
ด้านต่าง ๆ มีพื้นที่รวม 2.61 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ
จดหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ก�ำแพง อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ทิศใต้จดคลองละงู
ทิศตะวันออกจดหมู่ที่ 7 ต�ำบลก�ำแพง และคลองละงู
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ทิศตะวันตกจดคลองปากปิงและคลองละงูตลอดแนว ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดสตูลประมาณ 52 กิโลเมตร ประกอบไปด้วย 8 ชุมชน
คือ 1.ชุมชน 8-9 สัมพันธ์ 2.ชุมชนตลาดสดพัฒนา 3.ชุมชนเทศบาล
(1) 4.ชุมชนเทศบาล (6) 5.ชุมชนบ้านออกพัฒนา 6. ชุมชนนาโต๊ะพ่อ
7.ชุมชนประชาบ�ำรุง 8. ชุมชนขนมจีน ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีคลอง
ละงู คลองปากปิงและล�ำห้วยต่าง ๆ รอบทั้ง 4 ด้าน ท�ำให้มีน�้ำใช้
เพื่อการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ตลอดปี ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือมีสภาพร้อนชื้น ฝนตกชุกในห้วงเดือน
มิถุนายน – ตุลาคม ฤดูร้อนอยู่ในระยะเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
ประชากรในเขตเทศบาลต�ำบลก�ำแพงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,009
คน ชาย 2,414 คน หญิง 2,569 คน ครัวเรือนทั้งหมด 2,581 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย การเกษตร ประมง ท�ำนา ท�ำสวน
และรับจ้างทั่วไปตามล�ำดับ รายได้เฉลี่ยประมาณ 86,275 บาท/
คน/ปี สภาพทางสังคมเช่นเดียวกับชุมชนเมืองอื่น ๆ คือหนาแน่น
www.kumpangcity.co.th
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มากบริเ วณริม ถนนสายหลั ก และกระจายออกไปบริเ วณ
รอบนอก ปะปนกันระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธ
ซึ่งอยู่ในสัดส่วน 80 และ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวัด 1 แห่ง และ
มัสยิด 2 แห่ง
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 1 ศูนย์ โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล (สพฐ.) 1 โรง โรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน 1 โรง นักเรียนเข้าเรียนในระดับ
ประถมครบ 100% เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครบ
100% ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ค�ำว่าละงูเข้าใจว่าเดิมคงเป็น “กรางู”
หรือกะละงู หรือ “กราละงู” ค�ำว่า
“กรา” เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่า
ปาก ดังค�ำทั่วไป เช่น ปากบารา ปากน�้ำ
ปากปิง ปากพนัง ปากแพรก หรือ
ปากพยูน เป็นต้น

www.kumpangcity.co.th

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม
รับจ้างทั่วไป กล่าวคือ อาชีพค้าขายโดยทั่วไปอยู่ในบริเวณ
ชุมชนรอบใน เป็นร้านค้าขนาดเล็ก ลงทุนไม่สูงนัก ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดที่รับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น สงขลา ตรัง รวมถึงผลิตผลพืชผักผลไม้และการ
ประมงจากชุมชนรอบ ๆ โดยใช้ตลาดเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
เป็นจุดแลกเปลี่ยน
ในพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลต�ำบลก�ำแพง เป็นพื้นที่
ถือครองทางการเกษตรประมาณ 500 ไร่ ประชากรร้อยละ
50 ประกอบอาชีพท�ำนา สวนยางพารา ผลไม้ มะพร้าว ฯลฯ
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ส่ ว นด้ า นปศุสัตว์เนื่องจากพื้นที่ภายในเขตเทศบาลมี น ้ อ ย
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่า
ด้านการอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายใน
ครัวเรือน เช่น โรงงานท�ำขนมจีนขนาดเล็ก 5 แห่ง ปั้มน�้ำมัน
3 แห่ง โรงผลิตน�ำ้ ดื่ม 4 แห่ง ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนใน
พื้นที่ และเนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างจากทะเลไม่มากประชากรส่วน
หนึ่งจึงรับจ้างท�ำประมงเพื่อเสริมรายได้ รวมถึงรับจ้างอื่น ๆ
ทั้งในและนอกพื้นที่ ส่วนการพาณิชยกรรมและบริการจะตั้งอยู่
สองฟากถนนสายละงู-ปากบารา, ละงู-ทุ่งหว้า, ละงู-ฉลุง
เป็นกิจการขนาดเล็ก ส่วนสถานบันเทิงมีไม่มากนัก มีตลาด
นัดเทศบาลวันเสาร์ และตลาดนัดเทศบาลวันพุธ ซึ่งคาดว่า
อนาคตธุรกิจการค้าการลงทุนจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะ
ธุรกิจการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว และเขตเทศบาลต�ำบล
ก�ำแพงเป็นเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเทีย่ ว นักท่องเที่ยวจะต้อง
แวะจับจ่ายใช้สอยทั้งไปและกลับ ท�ำให้มีเงินสะพัดจ�ำนวนมาก
ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม มีไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ 1 แห่ง สถานีวิทยุกระจายเสียง 1 แห่ง
ที่ ส ามารถรั บ ฟั ง สถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
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(อสมท.) สถานี วิท ยุ ก ระจายเสี ย งต� ำ รวจภู ธ ร 9 ท่ า แพ ซึ่ง
กระจายเสียงทั้งระบบ Fm/Am นอกจากนี้เทศบาลยังมีระบบ
เสียงตามสายสามารถกระจายข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชน
ทราบตลอดเวลา
ด้านการสาธารณสุข มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
1 แห่ง และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน (คลินิก)
จ�ำนวน 9 แห่ง มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน 7 แห่ง ประชาชน
สามารถไปใช้ บ ริก ารจากโรงพยาบาลละงู ซึ่ง อยู ่ น อกเขต
เทศบาลต�ำบลก�ำแพงประมาณ 5 กิโลเมตร ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและทั่วถึง
อีกทั้งมีสวนสาธารณะเทศบาลต�ำบลก�ำแพงบนพื้นที่
ประมาณ 11 ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ออกก�ำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ
ส�ำหรับประชาชนในช่วงเย็น ๆ หรือค�่ำ ๆ หลังเหน็ดเหนื่อย
จากภารกิจประจ�ำวัน และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูที่แสดงถึง
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำจัดแสดงกว่า 5,000 ชิ้น
จึงกล่าวได้ว่าเทศบาลต�ำบลก�ำแพง ถือเป็นองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ต� ำ บลที่ พั ฒ นาได้ อ ย่ า งเต็ ม
ศักยภาพ
www.kumpangcity.co.th
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รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีเทศบาลตำ�บลกำ�แพง
นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต�ำบลก�ำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัล พระปกเกล้าและใบประกาศ
เกียรติคุณฯ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในด้าน
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจ�ำปี 2560
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

“เกียรติยศ - ศักดิ์ศรี - ความภาคภูมิใจ”
ปี 2560

www.kumpangcity.co.th

ส�ำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายอ�ำนวยการ ประกอบด้วย งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์
งานนิติการ และงานธุรการ
2. ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานพัฒนาชุมชน
		 ส�ำนักปลัดเทศบาล ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ส�ำคัญของเทศบาลต�ำบลก�ำแพง ที่มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาติดต่อราชการ
และขอรับบริการมากที่สุด ตลอดจนมีการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ในการที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาให้เทศบาลมีความเจริญก้าวหน้า และประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่เกิดความประทับใจและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ภายใต้หลักธรรมภิบาล
และได้น้อมน�ำพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานในส่วนต่างๆ ของส�ำนักปลัดเทศบาลที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บริหาร
และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ

เทศบาลต�ำบลก�ำแพงได้จัดงานส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ชื่อ
“มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดี
ที่ ล ะงู ซึ่ง เป็ น การประสานความร่ ว มมื อ ของ
ภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชน ร้านอาหารและแผงลอยเทศบาลต�ำบล
ก�ำแพง และบริษัทต่างๆ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วและกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ การค้ า
ภายในพื้นที่และจังหวัดสตูล เป็นการสนับสนุน
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอด
จนสร้ า งความรื่น รมย์ แ ละความบั น เทิ ง ทาง
ด้านจิตใจให้แก่ประชาชน

www.kumpangcity.co.th
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เทศบาลต�ำบลก�ำแพง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานของ
ตนเอง เพื่อบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด
ร่วมรับรู้ ร่วมท�ำและร่วมรับผลประโยชน์ ดังนัน้ จึงได้จดั โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่ รับบริการและให้คำ� ปรึกษาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเห็น รักเรื่องราวร้องทุกข์ตา่ งๆ ของประชาชน เพือ่ น�ำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ตลอดจนกิจกิจกรรมการบริการด้านต่างๆให้กับประชาชน เช่น กิจกรรมพื้นฐานทั่วไปและนิทรรศการแสดงผลงานของ
เทศบาลในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในโอกาสต่อไป
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โครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

โครงการฝึกอบรมค่ายสภาเด็กและเยาวชน
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มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ
การน�ำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส�ำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
ตอบแทน การจัดท�ำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้
และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท�ำงบทดลอง
ประจ�ำเดือน ประจ�ำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ ของเทศบาล
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง ตามโครงสร้างการบริหารงาน มี 1 ฝ่าย คือ
ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย 4 งาน คือ
1.) งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.) งานการเงินและบัญชี
3.) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
4.) งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แนวคิดในการพัฒนาระบบงาน
กองคลัง เป็นหน่วงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน
และการจัดการงบประมาณ ที่ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อระเบียบ
กฎหมาย ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได้ให้มียอการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นทุกปี สร้างระบบ
การบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว เต็มที่และเต็มใจบริการ
มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอก และสร้างการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กองงานภายในเทศบาลเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
สามัคคีปรองดอง สร้างพลังร่วมกันร่วมพัฒนาเทศบาลให้มี
ความเจริญก้าวหน้า
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งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
ภาษี คื อ เงิน ของประชาชนที่ จ ่ า ยให้ แ ก่ รั ฐ ตามที่
กฎหมายก�ำหนด ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับช�ำระค่าภาษีจาก
ประชาชนก็จะน�ำเงินที่ได้ไปท�ำนุบ�ำรุงท้องถิ่นให้มีความเจริญ
ก้าวหน้า
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างบริการที่ดีต่อประชาชนผู้มีเสีย
ภาษี และความพึงพอใจต่อการเสียภาษี เทศบาลต�ำบลก�ำแพง
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญในส่วนของการให้บริการที่ดี ไม่ว่าจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูกาลเสียภาษี การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับก�ำหนดเวลาการเสียภาษีประจ�ำปี การเตรียม
ความพร้ อ มของเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ รองรั บ การช� ำ ระภาษี ณ
ส�ำนักงานเทศบาล การออกส�ำรวจข้อมูลภาษีล่วงหน้า เพื่อ
ประสานการพูดคุยกับผู้เสียภาษีได้อย่างเข้าใจเพื่อมาช�ำระ
ภาษี การออกรับบริการภาษีถึงเรือนบ้าน กรณีนี้เห็นว่าผู้เสีย
ภาษีบางรายเป็นร้านค้า และไม่สะดวกในการติดต่อเสียภาษี ณ
ส�ำนักงานเทศบาล กาด�ำเนินงานต่างๆ ส่งผลดีต่อการจัดเก็บ
ภาษี ท�ำให้ทุกๆ ปี เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย ร้อยละ 5-10 เปอร์เซ็นต์

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง เป็นเทศบาลในล�ำดับต้นๆ ของ
เทศบาลทั่วประเทศ จ�ำนวน 2,000 กว่าแห่ง ที่มีการน�ำระบบ
โปรแกรมแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ มาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบ�ำรุงท้องที่ โดยเริ่ม
ตั้ ง แต่ ป ี 255 เป็ น ต้ น มา ท� ำ ให้ ร ะบบการจั ด เก็ บ ภาษี มี
ประสิ ท ธิภ าพและสามารถจั ด เก็ บ ภาษี ไ ด้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
ทั่ วถึ ง อี ก ทั้ ง ข้ อ มู ล ของเจ้ า ของทรั พย์ สิ น ทุ ก รายถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา เทศบาล
ต�ำบลก�ำแพง ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในการจั ด เก็ บ ภาษี แ ละออกใบเสร็ จ รั บ เงิน ตั้ ง แต่ ป ี 2551
จนถึงปัจจุบัน

กองคลัง เทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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แผนที่ภาษีในระบบดิจิตอล

โปรแกรมแผนที่ภาษีแสดงรายละเอียดแปลงที่ดิน
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เทศบาลตำ�บลกำ�แพง กองคลัง
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รับชำ�ระภาษี ได้อย่างรวดเร็ว

ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี ได้อย่างรวดเร็ว
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มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 2 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประกอบด้วยงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
2. ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ และงานศิลป์
		 กองช่าง เป็นหน่วยงานทีมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ำรวจ ออกแบบ จัดท�ำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บ
และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒กองช่างมุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความเจริญและได้มาตรฐาน รวมทั้งซ่อมบ�ำรุง ดูแล
รักษา ถนน อาคาร สถานที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกสบายเกิดความประทับใจและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ถนนเทศบาล 8/2 สภาพถนนยั ง ไม่ มี ร ะบบ
การระบายน�้ ำ เมื่ อ มี ฝ นตกหรือ มี น�้ ำ ทิ้ ง จากอาคาร
บ้านเรือน ก็จะไม่มีการระบายน�้ำต่อไปยังแหล่งน�้ำ
สาธารณะ เกิ ด น�้ ำ ขั ง ตลอดบริเ วณสองข้ า งถนน
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ด�ำเนินการก่อสร้างท่อระบายน�ำ้
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เพื่อการระบายน�้ำที่ดีและเพื่อ
ความสะดวกของประชาชนที่ได้เข้ามาอาศัยได้มีท่อ
ระบายน�้ำ ส�ำหรับระบายน�้ำจากอาคารได้อย่างสะดวก
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เทศบาลตำ�บลกำ�แพง กองช่าง
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เทศบาลต� ำ บลก� ำ แพง ได้ รั บ การอุ ด หนุ น งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในโครงการ
ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
รายการเงินอุดหนุนส�ำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดท�ำโครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 11 เนื่องจากถนนเทศบาล 11
เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.87 เมตร เป็นเส้น
ทางส�ำหรับเดินทางไปยังสวนสาธารณะเทศบาลต�ำบลก�ำแพง และเป็น
เส้นทางไปยังฌาปนสถานจีน-อิสลาม ที่ส�ำคัญเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไป
ยังชุมชนบ้านโกตา องค์การบริหารส่วนต�ำบลก�ำแพง ชุมชนบ้านคลองขุด
บ้านเกาะยวน และองค์การบริหารส่วนต�ำบลละงู ปัจจุบันผิวจราจรช�ำรุด
เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถสัญจรไปมาบนถนน ดังนั้น เทศบาลต�ำบลก�ำแพง
จึงได้จัดท�ำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ปั จ จุ บั น สวนสาธารณะเทศบาลต� ำ บลก� ำ แพง มี ป ระชาชน
เข้ามาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจและออกก�ำลังกายเป็นจ�ำนวนมาก
จึง ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ พิ่ ม เติ ม ในส่ ว นพื้ น ที่ ที่ เ หลื อ ริม เขื่อ นภายใน
สวนสาธารณะเพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนออกไปอีกเพื่อให้ประชาชน
ได้มีสถานที่พักผ่อนอย่างสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
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พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
ปี พ.ศ.2543 เทศบาลต�ำบลก�ำแพงได้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ จึง
ด�ำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ละงู ณ อาคารศูนย์
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลต�ำบล
ก�ำแพง ชั้น 2 โดยขอความร่วมมือจากนายอภิวัตน์ ไซยกุล
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสตูลในขณะนั้น จัด
แสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และเครื่องใช้สมัยก่อนมากกว่า
5,000 ชิ้น เปิดให้บริการในวันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์อังคาร และวันหยุดนขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่อมโยงระหว่างเทศบาลต�ำบลก�ำแพงกับเยาวชน
ประชาชน ชุมชน กลุ่มนักท่องเที่ยว หน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

โครงการจัดงานเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง
วันที่ ๒๔- ๒๕ ธันวาคม ของทุกปี เทศบาล
ต� ำ บลก� ำ แพงร่ ว มกั บ วั ด อาทรรั ง สฤษฏิ์ จั ด งาน
เชิด ชู เ กี ย รติ ห ลวงปู ่ ค ง เพื่ อ ยกระดั บ จิต ใจของ
พุทธศาสนิกชนให้เป็นศูนย์รวมทางศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนียวประกอบกับเพื่อการพัฒนาและ
ส่ ง เสริม ให้ อ� ำ เภอละงู เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วเชิง
อนุรักษ์และเป็น ปูชนียบุคคลที่ควรสักการะของ
บ้านเมืองสืบต่อไป พระครูขันติคุณ หรือ หลวงปู่คง
อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด อาทรรั ง สฤษฏิ์ นามเดิ ม ชื่อ
นายคง แก้วเหมือน ได้บุกเบิกและก่อตั้งวัดอาทร
รังสฤษฏิ์ขึ้น และได้พัฒนาวัดจนเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่อ�ำเภอ
ละงู แ ละบริเ วณใกล้ เ คี ย ง โดยเทศบาลต� ำ บล
ก� ำ แพงร่ ว มกั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนทุ ก ท่ า นร� ำ ลึ ก ถึ ง
คุณงามความดีของหลวงปู่คง โดยน�ำวันมรณภาพ
ของท่ า น วั น ที่ ๒๕ ธั น วาคม จั ด เป็ น งานเชิด ชู
เกียรติหลวงปู่คงขึ้น
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มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ 2 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงาน
สัตวแพทย์
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ
งานสาธารณสุขมูลฐาน และงานเผยแพร่และฝึกอบรม และมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและงานหลักประกันสุขภาพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ซึ่ง
หมายความรวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป อันมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
เช่น การก�ำจัดน�้ำเสีย การก�ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การจัดสุขาภิบาลอาหาร การจัดอาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไข
สิ่งแวดล้อมทั่วไปและเหตุร�ำคาญอื่น ๆ แนะน�ำและควบคุมการด�ำเนินงานของสถานที่จ�ำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและน�้ำแข็ง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนการเผยแพร่อบรมกิจกรรมสุขาภิบาลแก่ประชาชน รวมถึงงานรักษาพยาบาล
งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น การตรวจชันสูตรโรค การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วย โรคทางเดินอาหาร
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การท�ำลายแหล่งแพร่เชื้อ พาหะน�ำโรค การควบคุมแมลงน�ำโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้เป็น
ตามกฎหมายที่ว่าด้วย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานในส่วนต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย
ของผู้บริหารและงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�ำลังความสามารถเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการพัฒนาต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส�ำคัญ
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โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ด�ำเนินงานโครงการฝึกอบรม
ผู ้ ป ระกอบการและการพั ฒ นาตลาดสดน่ า ซื้อ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นผู้ประกอบการ ผู้ซื้อได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดให้สะอาด
ปลอดภัย ปลอดพิษ ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดดีมีมาตรฐาน และตลาดสดน่าซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง และจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการจ�ำหน่ายอาหารในเดือนรอมฎอน
เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภค ตระหนักและตื่นตัวการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีตลาด
ที่สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวติ ชีวา เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการพัฒนาตลาดสด
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง
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โครงการรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุน
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ร่วมกับ
ส� ำ นั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด สตู ล และส� ำ นั ก งานปศุ สั ต ว์ อ� ำ เภอละงู
จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ โดยมีการให้บริการ
ฉีดวัคซีน และท�ำหมันให้กับสุนัขและแมว
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โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลต�ำบลก�ำแพง ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการการฝ่ายต่างๆ เช่นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่นคณะกรรมการการก�ำหนดราคากลาง คณะกรรมการ
รับรองและเปิดซองคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง การควบคุมงาน ซึ่งปัจจุบันแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล
และแต่งตั้งจากบุคคลอื่นที่มาจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย บุคคลต่างๆเหล่านี้ ได้สะท้อนปัญหาว่า
การปฏิบัติงานด้านพัสดุนั้น เป็นการท�ำงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลได้ผลเสียระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กับ เทศบาล
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ควรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ตนเองอย่างถ่องแท้ จะท�ำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความเสียหาย และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สภาเทศบาลตำ�บลกำ�แพง ประจำ�ปี 2560
1. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
		 พิจารณา ก�ำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ�ำปี 2560 และก�ำหนวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2561 สภาเทศบาล
มีมติก�ำหนด ดังนี้
		 ก�ำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
		 1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีก�ำหนดไม่เกิน 30 วัน
		 2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกำ� หนดไม่เกิน 30 วัน
		 3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีก�ำหนดไม่เกิน 30 วัน
		 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
		 1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีก�ำหนดไม่เกิน 30 วัน
		 สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ
		 พิจารณา ญัตติขอความรับความเห็นชอบในการให้บุคคลใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิเกี่ยวกับตลาดสดและห้องน�้ำห้องส้วม
(หลังใหม่) สภาเทศบาลมีมติอนุญาต
		 พิจารณา ญัตติขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ชนิดภายนอกพร้อมโครงสร้างในเขตเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงเทพ สาขาละงู สภาเทศบาลมีมติอนุญาต
		 พิจารณา ญัตติขอต่อสัญญากู้เงินเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากครบสัญญา 5 ปี ของ
สถานธนานุบาลเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
2. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
		 เพื่อทราบ รายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การติดตาม ประเมินผลแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณ) ครั้งที่ 1 สภาเทศบาลมีมติรับทราบ
		 พิจารณา ญัตติขอความเห็นชอบให้บุคคลใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และการให้เช่าโดยไม่ต้อง
ด�ำเนินการด้วยวิธีประมูล สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบอนุญาต
		 พิจารณา ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของส�ำนักปลัด สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
3. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
		 พิจารณา ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 1 รับหลักการร่างเทศบัญญัติฯ
สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ
		 พิจารณา การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
กองการศึกษา สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
4. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
		 พิจารณา ญัตติค้างพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
		 วาระที่ 2 การแปรญัตติสภาเทศบาลมีมติเห็นควรผ่านร่างฯ
		 วาระที่ 3 การตราเทศบัญญัติ สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ
5. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
		 พิจารณา ญัตติสมทบงบประมาณเพือ่ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิล้ แคบและโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างของส�ำนักปลัด
สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
		 พิจารณา การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส�ำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา
สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
6. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560
		 พิจารณา ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดเงินอุดหนุน
www.kumpangcity.co.th
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ของส�ำนักปลัด (อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) สภา
เทศบาลมีมติอนุมัติ
7. ประชุมสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
		 เพื่อทราบ รายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (การติดตาม ประเมินผลแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณ) สภาเทศบาลมีมติรับทราบ
		 พิจารณา เลือกภารกิจบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบเลือกภารกิจทั้ง 9 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
				 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
				 2. ด้านการศึกษา
				 3. ด้านสาธารณสุข
				 4. ด้านบริการทางสังคมและสวัสดิการ
				 5. ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
				 6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
				 7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
				 8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
				 9. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
		 พิจารณา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
				 สภาเทศบาลมีมติเลือก
					 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
						 1. นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
						 2. นายเอกพจน์ หรันหลัง สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
						 3. นายอดิศักดิ์ งะสงบ
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
					 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง ประกอบด้วย
						 1. นายสุวัฒน์ ฮัมดาหลี
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
						 2. นายสุนันท์ ส�ำเร
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
						 3. นายรมหลี หลีหมาด
สมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
		 พิจารณา เอกสารเสนอขอให้สภาเทศบาลต�ำบลก�ำแพงออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล�ำ้ ล�ำน�้ำ ตามค�ำสั่ง คสช.ที่ 32/2560
สภาเทศบาลมีมติรับรองเอกสารสิ่งล่วงล�ำ้ ล�ำน�้ำจ�ำนวน 69 ราย

ประชุมสภาเทศบาลตำ�บลกำ�แพงประจำ�ปี ๒๕๖๐
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เทศบาลตำ�บลกำ�แพง

งบแสดงผลการดำ�เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
หมวด
รายจ่าย
งบกลาง		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ1)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ2)
เงินอุดหนุน		
		
รวมรายจ่าย
รายรับ 		
หมวดภาษีอากร		
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)
รวมรายรับ
		
รายรับสูงกว่าหรือ (ต�ำ่ กว่า)รายจ่าย

www.kumpangcity.co.th

ประมาณการ

รวม

7,413,310.00
2,848,320.00
13,623,216.00
913,354.47
15,823,520.00
5,553,720.00
1,559,000.00
1,572,809.53
2,075,000.00
3,208,000.00
54,590,250.00

6,957,682.28
2,848,320.00
13,179,936.52
799,165.00
14,788,858.92
4,751,671.77
1,455,415.41
1,765,050.00
4,604,400.00
3,088,000.00
54,238,499.90

4,311,000.00
3,818,500.00
1,549,250.00
1,834,000.00

4,651,248.21
4,917,247.49
1,691,403.65
2,091,818.78

1,143,000.00
20,000.00
21,094,000.00
20,820,500.00

1,437,237.74
3,846.00
21,684,653.17
20,548,233.00
3,125,690.47

54,590,250.00

60,151,378.51
5,912,878.61

การรักษา
บริหารงานทั่วไป ความสงบ
ภายใน
2,848,320.00
6,636,765.28
454,345.00
3,191,985.25
637,972.61
1,019,869.38
1,126,490.00
22,000.00
15,937,747.52

263,825.00
48,800.00
312,625.00

การศึกษา สาธาร

2,952,067.08
68,600.00
1,571,341.50
1,682,888.11
63,600.00
2,916,000.00
9,254,496.69
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สร้างความ การศาสนา
สั
ง
คม
วัฒนธรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์
เคหะและชุมชน เข้มแข็ง
สาธารณสุข
สงเคราะห์
ของชุมชน และนันทนาการ และการโยธา
1,594,507.08
131,370.00
5,880,809.07
1,350,633.63
154,660.00
9,111,979.78

96,302.90
96,302.90

68,855.20 1,030,835.00
435,546.03
20,000.00
504,401.23 1,050,835.00

811,770.00
347,000.00
740,000.00
130,000.00
2,028,770.00

1,996,597.08
144,850.00
1,826,030.00
1,031,377.42
73,300.00
3,864,400.00
8,936,554.50

47,105.00
47,105.00
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งบกลาง

6,957,682.28
6,957,682.28
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เสียงสะท้อน
จากประชาชน

		 ผมในฐานะประธานชุมชนตลาดสดเทศบาล ที่ผ่านมาเทศบาลเข้า
มาพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ทั้งโครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในเขตชุมชนของเรา ซึ่งท�ำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงอยากจะ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกและคณะผู ้ บ ริห ารของเทศบาลต� ำ บลก� ำ แพงมา
ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่าเทศบาลต�ำบลก�ำแพงจะดูแลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนแบบนี้ตลอดไป

คุณบุญเคลื่อง หยงสตาร์

		 เทศบาลกับชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนกันอย่างต่อเนื่อง
เทศบาลมักมีนโยบายมายังชุมชนผ่านทางผู้น�ำชุมชนอยู่เสมอ เช่น
การช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
สิ่งที่ต้องการให้เทศบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุดคือ การเข้ามา
ส่ ง เสริมคุ ณ ภาพชีวิต ส่ ง เสริมการท�ำ อาชีพ เสริม ให้ กับ ชาวบ้ า น
ที่ว่างงาน เพื่อที่จะท�ำให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

คุณกนกวรรณ จุลศรี
		 นายกฯเข้าถึงการพัฒนา เข้าถึงชุมชน เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน จึงไม่น่าแปลกใจที่นายกฯจะเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนชุมชนก�ำแพง มี
การพัฒนาหลายโครงการในพื้นที่ น�ำมาซึ่งความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน
น� ำ ไปสู ่ ก ารเป็ น เมื อ งน่ า อยู ่ อ ย่ า งแท้ จ ริง ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกฯ ที่ ท� ำ งานเพื่ อ
ประชาชนอย่างแท้จริง ขอให้นายกฯมีสุขภาพที่สมบรูณ์แข็งแรงตลอดไป และน�ำพา
ชุมชนก�ำแพงไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ตนยินดีที่จะให้ความร่วมมือและ
จะเป็นก�ำลังใจให้เสมอ

คุณพัชรีย์ นิลสกุล

เสียงสะท้อนจากประชาชน เทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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เทศบาลต� ำ บลก� ำ แพงภายใต้ ก าร
บริห ารงานของนายวิชิต แซ่ ลิ่ ม นายก
เป็นการพัฒนาเชิง
เทศมนตรีต�ำบลก�ำแพง ท�ำการพัฒนาได้
อนุรักษ์ แม้จะมีโครง
ดี ม าก บ้ า นเมื อ งมี ค วามสะอาดสวยงาม
การใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่
ถนนหนทางก็สะดวกสบาย บ้านเมืองเป็น
อีกด้านหนึ่งก็คงไว้ซึ่ง
ระเบียบมากขึ้น น�ำ้ ไฟก็ไม่มีปัญหา กิจกรรม
ความเป็นเอกลักษณ์
ประเพณีทางศาสนาต่างๆ เทศบาลฯ ก็ให้
พื้นถิ่นเอาไว้
การสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี นายกลงพื้ น ที่
อย่ า งสม�่ ำ เสมอเข้ า ถึ ง ประชาชน ไม่ มี
ช่องว่างระหว่างเทศบาลกับประชาชน
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนจึง ได้ รั บ การแก้ ไ ขเป็ น อย่ า งดี วั น นี้
เทศบาลฯ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ว้ ต ้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ข้ า ชมเรีย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์
มีสวนสาธารณะไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก�ำลังกายของ
ประชาชนจะเห็นได้ว่าการพัฒนาของเทศบาลฯ นั้น เป็นการพัฒนาเชิงอนุรักษ์
แม้จะมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่น
เอาไว้ เพื่อไม่ให้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเลือนหายไป

คุณวรรณา ล่าหมิน
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คุณศุภกฤต กาญจนาเกศยูร

		 ดิฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลได้เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะ
เทศบาลต�ำบลก�ำแพงอยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งการพัฒนาของเทศบาลถือได้ว่า
เป็นไปในทิศทางที่ดี ทุกโครงการที่เทศบาลจัดสร้างขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้น ดังเช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวน
สาธารณะเทศบาล ซึ่งประชาชนได้ออกก�ำลังกายและเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ดีมากอีกที่หนึ่ง
		 ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณนายกฯที่พัฒนาให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่มาก
ยิ่งขึ้น ทุกโครงการที่จัดท�ำเป็นประโยชน์มาก ขอให้ท�ำสิ่งดีๆ อย่างนี้
ต่อไป...

www.kumpangcity.co.th

44

เทศบาลตำ�บลกำ�แพง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำ�บลกำ�แพงและหน่วยงานในอำ�เภอละงู
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
โทรสาร			
ประชาสัมพันธ์		
ห้องปลัดเทศบาล
(นายเลิศศักดิ์ พิพิธภัณฑ์)
ห้องนายกเทศมนตรี (นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
ห้องรองนายกเทศมนตรี
(นายเจตกร หวันสู)
ห้องรองนายกเทศมนตรี
(นายวราภรณ์ ละเหมาะ)
แม่ข่าย ศูนย์วิทยุ อปพร.
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
กองคลัง (งานพัสดุและการเงิน)
ส�ำนักปลัด (ฝ่ายอ�ำนวยการ)
ส�ำนักปลัด (ฝ่ายสวัสดิการและสังคม)
กองช่าง			
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดับเพลิง			
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา		

074 - 701597
074 – 701595
074 – 701597 ต่อ 110
074 – 701597 ต่อ 111
074 – 701597 ต่อ 112
074 – 701597 ต่อ 113
074 – 701597 ต่อ 114
074 – 701597 ต่อ 101
074 – 701597 ต่อ 102
074 – 701597 ต่อ 113
074 – 701597 ต่อ 104
074 – 701597 ต่อ 120
074 – 701597 ต่อ 105
074 – 701597 ต่อ 106
074 – 701599 ต่อ 107
074 – 701597 ต่อ 108
074 – 701597 ต่อ 109

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในอำ�เภอละงู

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายกเทศมนตรี (นายวิชิต แซ่ลิ่ม)
รองนายกเทศมนตรี
(นายเจตกร หวันสู)
รองนายกเทศมนตรี
(นางวราภรณ์ ละเหมาะ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นางสาวแจ่มศรี ด้วงอินทร์)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายวินัย ภู่สัน)
ประธานสภา (นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์)
ปลัดเทศบาล (นายเลิศศักด์ พิพิธภัณฑ์)
หัวหน้าส�ำนักปลัด
(นายเอกพงศ์ อาดุลเบบ)
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
(นางสุวรรณา ช�ำนาญนา)
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง
(นายพาณิช ไชยมะโณ)
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นายสมศักดิ์ เหมรา)
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา
(ว่าที่ ร.ต.หญิงอนัดนงค์ รัตนวิภา)

สถานธนานุบาลเทศบาลต�ำบลก�ำแพง
074 – 701499
ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอละงู
074 - 775271
ส�ำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอ�ำเภอละงู
074 – 773098
ส�ำนักงานขนส่งอ�ำเภอละงู
074 - 773166, 074 - 773167
ที่ว่าการอ�ำเภอละงู
074 - 773192 – 3
074-701714
สถานีตำ� รวจภูธรละงู
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอละงู
074 – 781508
ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอละงู
074 – 701602
โรงเรียนอนุบาลละงู
074 – 701618
โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์
074 - 734311
ธนาคารกรุงไทย สาขาละงู
074 – 701684
074 – 782700
ธนาคารออมสิน สาขาละงู
ธนาคารกรุงเทพ สาขาละงู
074 - 701513
ธนาคารไทยพาณิช สาขาละงู
074 - 782636
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละงู 074 – 781112
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาละงู
074 – 783904 – 7
โรงพยาบาลละงู
074 – 773563 – 8
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอละงู
074 - 750889
อุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉิน
1669
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล
074 – 781250, 089 - 6587344
www.kumpangcity.co.th

081 – 5993203
081 - 5993553
081 – 1873759
081 – 6989276
087 – 2976922
087 – 2911262
089 – 6587704
089 – 6551560
087 – 2890770
089 - 8708782
081 – 5531348
081 – 8988865

อาเซียน เทศบาลตำ�บลกำ�แพง
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อาเซียนถือเป็นความส�ำเร็จทางการทูตที่เริ่มต้นจากความคิดของคนไทย
โดยอาเซี ย นเป็ น องค์ ก รที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของประเทศในภู มิ ภ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2510 จากแนวคิ ด ของ
ดร.ถนั ด คอมั น ตร์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศของไทยใน
สมัยนั้น โดยผู้แทนของประเทศภาคีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์
อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และไทย มาประชุ ม กั น ที่ แ หลมแท่ น
จังหวัดชลบุรี
ในการประชุมครั้งนั้น ดร.ถนัดได้เสนอให้มีการรวมตัวสร้างเป็นสมาคม
ประชาชาติแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian
Nations - ASEAN) ส่งผลให้ อาเซียน (ASEAN) ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (วันอาเซียน) ในวันนั้นมีการลงนามปฏิญญา
กรุงเทพฯ (ปฏิญญาอาเซียน) ที่พระราชวังสราญรมย์ โดยมีผู้แทนจาก
ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน 5 ประเทศ ร่วมลงนามคือ
1. นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศ
อินโดนีเซีย)
2. นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี ประเทมาเลเซีย)
3. นายนาร์ซิโซ รามอส (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ประเทศ
ฟิลิปปินส์)
4. นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประเทศ
สิงคโปร์)
5. พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง
ประเทศ ประเทศไทย)
การก่อตั้งอาเซียนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ�ำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง

ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้
1. บรูไน ดารุสซาลาม ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 25.10 บาท

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้สกุลเงิน เรียล
 	 อัตราแลกเปลีย่ น 150 เรียล = 1 บาท

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
 	 อัตราแลกเปลีย่ น 1,000 รูเปียห์ = 3.95 บาท
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ทางการเมือง การสร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง
สั ง คม และวั ฒ นธรรม การกิ น ดี อ ยู ่ ดี บ นพื้ น ฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ปัจจุบนั อาเซียนมีสมาชิกแล้วถึง10 ประเทศได้แก่ สมาชิก ล�ำดับที่ 1-5ไทย
อินโดนีเซีย มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ (เข้าร่วมเมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2510)
สมาชิ ก ล� ำ ดั บ ที่ 6 บรู ไ นดารุ ส ซาลาม (เข้ า ร่ ว มเมื่ อ วั น ที่ 7 มกราคม
พ.ศ. 2527)
สมาชิกล�ำดับที่ 7 เวียดนาม (เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2538)
สมาชิกล�ำดับที่ 8-9 ลาว และเมียนมาร์ (เข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม
พ.ศ. 2540)
สมาชิกล�ำดับที่ 10 กัมพูชา (เข้าร่วมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542)
ปัจจุบันมีส�ำนักเลขาธิการใหญ่อาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศของอาเซียนนั้น คิดเป็นจ�ำนวน
ประชากร ราว 600 ล้านคน หรือเกือบ 10 เปอร์เช็นต์ของประชากรทั้งหมด
ที่ มี ใ นโลก นอกจากนั้ น ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง ยั ง อยู ่ ใ กล้ กั บ ประเทศจี น
และอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของโลก ส่งผลให้อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาค
ที่น่าสนใจและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเป็นอย่างมาก
นอกจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศแล้ว อาเซียนยังมีประเทศคู่เจรจา
(Dialogue partners) ที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในทุกๆ ด้านอย่าง
ค่อนข้างใกล้ชิดอีก 9 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอีก 2 กลุ่มคือ กลุ่มสหภาพยุโรป
และองค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือยูเอ็น)

สัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวม
กันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ
และความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
• สีน�้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
• สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
• สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
• สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

5. มาเลเซีย ใช้สกุลเงิน ริงกิต
 	 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 10.40 บาท

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
 	 อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 24.40 บาท

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ใช้สกุลเงิน จ๊าด
อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าด = 5 บาทไทย

9. ราชอาณาจักรไทย ใช้สกุลเงิน บาท
 	 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท,
100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใช้สกุลเงิน เปโซ
 	 อัตราแลกเปลีย่ น 1.40 เปโซ = 0.78 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใช้สกุลเงิน ด่ง
 	 อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่ง = 1. 64 บาทไทย

4. สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ใช้สกุลเงิน กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 4.05 บาท
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