


	 “…เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี	ด้วย

ความขันติ	ใจเย็น	ค่อยคิดค่อยท�าไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น

ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร	เพ่ือประโยชน์และความ

สุขของประเทศชาติและประชาชน	ขอพระบารมีแห่งพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และ

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายทั้งปวง	จงปกป้อง	คุ ้มครอง	รักษาและ

ให้ขวัญก�าลังใจต่อทุกท่านถ้วนหน้า	ในการท่ีจะเป็นพลังท่ี

เข้มแข็งต่อประเทศ	และชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป…”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	2561

ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	วันอาทิตย์ที่	24	ธันวาคม	2560



คณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลก�าแพง

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลก�าแพง

สารนายกเทศมนตรีต�าบลก�าแพง : นายวิชิต แซ่ลิ่ม

สารประธานสภาเทศบาลต�าบลก�าแพง  : นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์

สารปลัดเทศบาลต�าบลก�าแพง  : นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์

สารรองปลัดเทศบาลต�าบลก�าแพง  : นางโชติกา ไชยภัทรโสทร

ที่นี่เทศบาล : รู้จักก�าแพง รู้จักรากเหง้าแห่งถิ่น “ละงู”

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต�าบลก�าแพง

วิสัยทัศน์ : สังคม เศรษฐกิจดี ประชาชนมีสุข

นโยบายนายกเทศมนตรีต�าบลก�าแพง “นายวิชิต  แซ่ลิ่ม”

รางวัลแห่งปี 2562

ส�านักปลัดเทศบาล

กองช่าง 

กองคลัง 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สถานธนานุบาลเทศบาล

รายงานผลการด�าเนินงานกิจการสภาฯ 

ปี 2562

รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

เสียงสะท้อนจากประชาชน

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

เทศบาลต�าบลก�าแพง

สารบัญ Contents

นายเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาลต�าบลก�าแพง

ส�านักงานเทศบาลต�าบลก�าแพง

1118 หมู่ที่ 3 ต�าบลก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โทรศัพท์ 0 7470 1597  โทรสาร 0 7470 1595 

อำ�นวยก�รผลิต

สารบัญ

คณะผู้จัดทำ�

คณะทำ�ง�นที่ปรึกษ�

บรรณ�ธิก�ร

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีต�าบลก�าแพง

นายเจตกร  หวันสู รองนายกเทศมนตรี

นางวราภรณ์  ละเหมาะ  รองนายกเทศมนตรี

นางสาวแจ่มศรี  ด้วงอินทร์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายวินัย  ภู่สัน เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางโชติกา ไชยภัทรโสทร  รองปลัดเทศบาลต�าบลก�าแพง
นางสุวรรณา  ช�านาญนา ผู้อ�านวยการกองคลัง
นายพิทักษ์ณรงค์ ศรีค�าแท้ ผู้อ�านวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์  เหมรา ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ ร.ต.หญิง อหนัดนงค์  รัตนวิภา  ผู้อ�านวยการกองการศึกษา
นางสาวสุพัตรา ทองฉาย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 รักษาราชการแทน หัวหน้าส�านักปลัด

kumpangcity.go.th  
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คณะผูบ้รหิ�รเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

คณะผู้บริหาร

นายวิชิต   แซ่ลิ่ม
น�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

นายเจตกร  หวันสู
รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

นางวราภรณ์  ละเหมาะ
รองน�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

นายวินัย  ภู่สัน
เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

นางสาวแจ่มศรี  ด้วงอินทร์
ที่ปรึกษ�น�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

www.kumpangcity.co.th
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สม�ชกิสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

สม�ชิกสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ 
ประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี 
รองประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

นายสากาเรีย แดงนุ้ย นายอดิศักดิ์  งะสงบ นายรอเต็น  หยีราเหม นายสุนันท์  สำาเร

นายอารี  บินรินทร์ นายรมหลี  หลีหมาด นายเอกพจน์ หรันหลัง 

นายเล็ก  ชูสกุล นางสาวธัญญ์วรรณ ฐิติกุลรัศมี          

นายสมชาย  รักขนาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลกำาแพง

www.kumpangcity.co.th
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	 กราบสวัสดี	พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบล

ก�าแพงที่เคารพ	กระผม	นายวิชิต	แซ่ลิ่ม	ในฐานะนายกเทศมนตรี

ต�าบลก�าแพง	รู ้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความ

ไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้เข้ามาท�าหน้าที่บริหารเทศบาล	

เพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยค�านึงถึงประโยชน์สุขของ

พ่ีน้องประชาชนเป็นส�าคัญ	กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิก

สภาเทศบาล	พนักงานเทศบาล	พนักงานจ้างทุกคนล้วน	มีความ

ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพ่ือจะพัฒนาเทศบาลต�าบล

ก�าแพง	พร้อมท้ังบูรณาการทุกภาคส่วน	สร้างการมีส่วนร่วม	จาก

ภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ	ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็น

รูปธรรม	และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับ

พ่ีน้องประชาชน	ทั้งนี้เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชน

ในท้องถ่ินทุกด้าน	หากขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปแล้ว	การท�างานก็ย่อม

เป็นไปได้ยากที่จะประสบความส�าเร็จได้	อย่างไรก็ตามปัญหา	

อุปสรรค	ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายส�าหรับคณะผู้บริหารท่ีจะต้อง

มุ่งมั่น	ฝ่าฟัน	เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลก�าแพง

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	ท้ังในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	มีความปลอดภัย

ในชีวิต	อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

										สุดท้ายน้ี	กระผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	ในอนาคตต่อไป

ภายหน้า	การพัฒนาเทศบาลต�าบลก�าแพง		จะมีความเจริญ

อย่างมั่นคง	และมีศักยภาพ	พ่ีน้องของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี	

ท�าให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต	

ขออัญเชิญอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย	

บันดาลให้ทุกๆ	ท่านพบแต่ความสุข	ความเจริญ	คิดสิ่งใด

สมปรารถนาทุกประการ	และทุกด้านตลอดไป

ขอแสดงคว�มนับถือ

ส�รน�ยกเทศมนตรตีำ�บลกำ�แพง

.....กระผมพร้อมคณะผู้บริห�ร 
สม�ชิกสภ�เทศบ�ล พนักง�นเทศบ�ล 
พนักง�นจ้�งทุกคนล้วน มีคว�มทุ่มเท
แรงก�ยแรงใจและสติปัญญ�เพื่อจะพัฒน�
เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง พร้อมทั้งบูรณ�ก�ร
ทุกภ�คส่วน สร้�งก�รมีส่วนร่วม จ�กภ�ค
ประช�ชนและส่วนร�ชก�รต่�งๆ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่�งเป็นรูปธรรม.....

สารนายกเทศบาลตำาบลกำาแพง

(น�ยวิชิต  แซ่ลิ่ม)
น�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง

www.kumpangcity.co.th
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สารประธานสภาเทศบาลตำาบลกำาแพง

	 กราบเรียนพ ่อแม ่ พ่ีน ้องชาวเทศบาลต�าบลก�าแพง

ที่เคารพยิ่ง		ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาทส�าคัญยิ่ง

ต่อการพัฒนาอย่างกว้างขวาง	เนื่องจากการกระจายอ�านาจ

การปกครองให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน	การปกครองตนเองมาก

ย่ิงขึ้น	โดยเฉพาะในรูปแบบเทศบาล	ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน

ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	และคณะผู ้บริหาร	

เทศบาลต�าบลก�าแพงได้พัฒนาเทศบาลตามท่ีได้แถลงนโยบาย

ต่อสภาด้วยดีมาตลอด	เป็นท่ีน่ายินดีแทนพ่ีน้องประชาชน

ชาวเทศบาลต�าบลก�าแพง

	 ในส่วนของสภาเทศบาลต�าบลก�าแพง	จะท�าหน้าที่

กลั่นกรองโครงการพัฒนาต่างๆ	ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ให ้มากที่สุดจะตรวจสอบติดตามการท�างานของผู ้บริหาร

อย่างเต็มความสามารถและจะเป็นองค์กรหลักในการสะท้อน

ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน	ตามกระบวนการ

ทางสภาอย่างต่อเนื่อง

	 สุดท้ายน้ีกระผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย	ตลอดจน

พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ	จงดลบันดาลให้

พ่ีน้องชาวเทศบาลต�าบลก�าแพง	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	

หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

(น�ยนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์ )
ประธ�นสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

ส�รจ�กประธ�นสภ�เทศบ�ล

www.kumpangcity.co.th
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สารปลัดเทศบาลตำาบลกำาแพง

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	จากการด�าเนินงาน	โครงการและ

กิจกรรมของเทศบาลต�าบลก�าแพง	ซึ่งต้องการให้ชาวเทศบาลต�าบล

ก�าแพง	รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ	ได้รับทราบ	รวมถึงต้องการแนะน�า

บุคลากรของเทศบาลต�าบลก�าแพงให้เป็นที่รู้จัก	เพ่ือที่จะได้เป็นทางหนึ่ง

ให้ชาวเทศบาล	ได้ปรึกษา	หรือติชมให้ค�าแนะน�า	เสนอแนวทางการท�างาน

การพัฒนา	ชุมชนในเขตเทศบาล	จึงเป็นที่มาของรายงานประจ�าปีฉบับน้ี

	 กระผมในนามปลัดเทศบาลต�าบลก�าแพง	ในฐานะหัวหน้าฝ่าย

ราชการประจ�า	ต้องขอขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบล

ก�าแพง	และส่วนราชการ	ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	ที่ให้ความร่วมมือ

ในการขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับเทศบาลเสมอมาอันเป็นหลักการพัฒนา

ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	เป็นรากฐานส�าคัญสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

	 รายงานกิจการฉบับนี้จึงเป็นอีกทางหน่ึงท่ีจะน�าเสนอให้เห็นถึง

ความหลากหลายของโครงการ	กิจกรรม	ที่เทศบาลต�าบลก�าแพง	ได้จัด

ท�าข้ึน	ด้วยความมุ่งมั่น	ตั้งใจมุ่งหมายให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์

อย่างแท้จริง	โดยมุ่งหวังท่ีจะร่วมพัฒนาเทศบาลต�าบลก�าแพงให้เป็น

เมืองน่าอยู่	ผู้คนสามัคคี	มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	ภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

	 สุดท ้ายน้ี	ผมขอให ้ ทุกท ่านจงประสบแต่ความสุข	สมหวัง	

ทุกประการตลอดไป

(น�ยเลิศศักดิ์  พิพิธภัณฑ์)
ปลัดเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

ส�รปลัดเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง
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	 สวัสดีค่ะพ่อแม่พ่ีน้องชาวต�าบลก�าแพง	และผู้อ่านท่ีเคารพทุกท่าน	

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีสุดท่ีดิฉัน	ได้มีโอกาสเข้ามาท�างานในหน่วยงาน

ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	และได้รับใช้พ่อแม่พ่ีน้องชาวต�าบลก�าแพง	

ตลอดการท�างานท่ีผ่านมาได้เห็นความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลมาจาก

การมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน	ตัง้แต่การ	ก�าหนดนโยบาย	การวางแผน	การ

บริหารจัดการและการตรวจสอบ	ภายใต้กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

	 ดิฉันมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือ

ยกระดับการให้บริการที่ทันสมัย	เกิดผลดีต่อพ่ีน้องประชาชนชาวต�าบล

ก�าแพง	และขอขอบพระคุณทุกๆ	ความร่วมมือ	ร่วมใจ	ในการพัฒนาให้

เกิดความเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันนี้

(น�งโชติก� ไชยภัทรโสทร)
รองปลัดเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

ส�รรองปลัดเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

สารรองปลัดเทศบาลตำาบลกำาแพง
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ที่นี่...เทศบาล

 เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง ได้รับก�รเปล่ียนแปลงฐ�นะ
จ�กสุข�ภิบ�ลกำ�แพง ต�มพระร�ชบัญญัติก�รเปล่ียนแปลง
ฐ�นะสุข�ภิบ�ลม�เป็นเทศบ�ล เม่ือวันที่   25 พฤษภ�คม 
2542 ปัจจุบันเป็นเทศบ�ลขน�ดกล�ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ท่ี 3 
หมู่ที่ 4  ตำ�บลกำ�แพง อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล
 คว�มเป็นม�ของเมืองละงู ไม่มีหลักฐ�นปร�กฏท�ง
ประวัติศ�สตร์หรือพงศ�วด�รบอกไว้อย่�งแน่ชัดว่� ชุมชน
ละงูหรือเมืองละงู ต้ังขึ้นในสมัยใด แต ่ ก็มีหลักฐ�นสำ�คัญ 
2 ประก�รที่ เป ็นร ่องรอยให ้ เ ช่ือได ้ว ่�ละ งู มีคว�มเจริญ
ม�ก ่อน มูเก็มสโตย(สตูล) จนถึงขั้น ต้ังเป ็นเมืองม�แล ้ว
กล่�วคือ 

	 1 . 	ชื่ อ เมืองละ งูปรากฏในต� านานเมือง

นครศรีธรรมราชในปี	1950	สมัยเจ้าผู ้ครองนคร

พระพนมวังนางสะเดียงทอง	ได้แต่งต้ังเจ้าเมืองให้

เจสาวั ง กินเมืองละงู 	 ให ้ชื่ อราชาจุ รา เจนาคา

ลายังเมีย	 เป ็นผู ้ปกครองเมืองละงู 	ซึ่ งในสมัย

ราชาจุราเจนาคาลายังเมียปกครองเมืองละงูน้ัน	

ก่อนเมืองสตูลหรือสโตยจะเกิดขึ้น	350	ปี	(ที่มา:	รวม

เรื่องนครศรีธรรมราช	2502ซ56-57)

	 2.	ชุมชนเมืองละงู	(ก�าแพง)	ปรากฏในแผนท่ี

ของชาวตะวันตก	ตามหลักฐานที่วาดไว้	ชื่อMap	

of	Kingdom	of	Siam	and	cochin	china	จัดท�าขึ้น

โดยชาวตะวันตกเมื่อ	พ.ศ.2371	ได้ปรากฏชื่อเมือง

หรือท่าเรือ	Lunguลูงู (ละงู)	Meerehit	เมราหิต

และ	Cettoolเซตตูล	(สตูล)	แสดงว่าละงูมีลักษณะ

เป ็นท ่าเรือและชุมชนใหญ่ที่บรรดาพ ่อค ้าชาว

ตะวันตกแวะซื้อขายสินค้า
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ที่นี่...เทศบาล

	 ค�าว ่าละงูเข ้าใจว่าเดิมคงเป็น	“กรางู”	หรือกะละง	ู

หรือ	“กราละงู”	ค�าว่า	“กรา”	เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่าปาก	

ดังค�าทั่วไป	เช่น	ปากบารา	ปากน�้า	ปากปิง	ปากพนัง	ปากแพรก	

หรือปากพยูน	เป็นต้น

	 อีกประการ	“ละงู”	อาจจะหมายถึง	“ลากู”	อันหมายถึง

การซื้อง่ายขายคล่อง	เพราะสมัยน้ันการสัญจรไปมาระหว่าง

เมืองสตูล	–	ละงู	ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน	(ถนนสายฉลุง	–	

ละงูยังไม่มี)	ทุกอย่างต้องเดินทางด้วยเท้าหรือเรือ	ท่าเรือ

ปากบาราจึงเป็นท่าเรือท่ีใหญ่สุดทางแถบฝั ่งแหลมมาลายู	

เพราะเคยเป็นที่ท�าการค้าขายระหร่วงท่าเรือม�าบัง	ท่าเรือ

สุไหงอุเป	(ทุ่งหว้า)	หรือท่าเรือปีนัง	(เกาะหมาก)

	 ต่อมาเมืองเริ่มมีความเจริญ	สุขาภิบาลก�าแพงจึงเป็น

จุดศูนย์กลางของการขนส่ง	การแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คน

ในอดีต	จนเกิดตลาดละงูซ่ึงอยู ่ในเขตพ้ืนท่ีของสุขาภิบาล

ต�าบลก�าแพง

	 หลักฐานราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	72	ตอนที่	74	ฉบับ

พิเศษหน้า	144	วันที่	17	กันยายน	2498	ประกาศกระทรวง

มหาดไทย	เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลต�าบลก�าแพง	อ�าเภอละงู	

จังหวัดสตูล	โดยเห็นสมควรให้ยกฐานะท้องถ่ินบางส่วน

ในต�าบลก�าแพงข้ึนเป็นสุขาภิบาล	ท�าให้ท้องถ่ินแห่งน้ีมีรูป

แบบการบริหารแบบสุขาภิบาลมากระท่ังมีการเปลี่ยนแปลง

โดยการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น	“เทศบาลต�าบลก�าแพง”	

เมื่อปี	2542

 สภาพท่ัวไปชุมชนก�าแพงเป็นเทศบาลต�าบลขนาดกลาง

เจริญรองจากเทศบาลเมืองสตูล	แต่ก็เป็นศูนย์กลางการค้าขาย	

หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร	สินค้าอ่ืน	ๆ	ไม่ว่า

จะเป็นสินค้าด้านการประมงจากพ้ืนท่ีโดยรอบคือ	อ�าเภอละงู	

อ�าเภอท่าแพ	อ�าเภอทุ่งหว้า	และอ�าเภอมะนัง	รวมท้ังรองรับนัก

ท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศท่ีต้องการเดินทางไปยัง

แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลต่าง	ๆ	เช่น	เกาะตะรูเตา	อาดัง	หลีเป๊ะ

หมู่เกาะเภตรา	หรือแหล่งท่องเที่ยวทางบก	เช่น	น�้าตกวังสายทอง

ถ�้าภูผาเพชร	ฯลฯ	ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา

นับแสนคนและเพ่ิมมากขึ้น 	นอกจากนี้ เทศบาลยังเป ็น

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการบริการด้านต่าง	ๆ	มี

พ้ืนท่ีรวม	2.61	ตารางกิโลเมตร	ทิศเหนือจดหมู่ที่	3	และหมู่ที่	4	

เขตองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าแพง	อ�าเภอละงู	จังหวัดสตูล	

ทิศใต้จดคลองละงู	ทิศตะวันออกจดหมู ่ที่ 	7	ต�าบลก�าแพง	

และคลองละงู	ทิศตะวันตกจดคลองปากปิงและคลองละงู

ตลอดแนว	ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ	52	กิโลเมตร	

ประกอบไปด้วย	8	ชุมชน	คือ	1.ชุมชน	8-9	สัมพันธ์	2.ชุมชน

ตลาดสดพัฒนา	3.ชุมชนเทศบาล(1)	4.ชุมชนเทศบาล(6)	

5.ชุมชนบ้านออกพัฒนา	6.ชุมชนนาโต๊ะพ่อ	7.ชุมชนประชา

บ�ารุง	8.ชุมชนขนมจีน	ภูมิประเทศเป็นท่ีราบ	มีคลองละงู	

คลองปากปิงและล�าห้วยต่าง	ๆ	รอบทั้ง	4	ด้าน	ท�าให้มีน�้าใช้

เพ่ือการเกษตร	การประมง	ปศุสัตว์ตลอดปี	ภูมิอากาศคล้ายคลึง

กับจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอันดามัน	คือมีสภาพร้อนชื้น	ฝนตกชุก

ในห้วงเดือนมิถุนายน	–	ตุลาคม	ฤดูร้อนอยู่ในระยะเดือน

พฤศจิกายน	–	พฤษภาคม	

	 ประชากรในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพงมีจ�านวนทั้งสิ้น	

5,009	คน	ชาย	2,414	คน	หญิง	2,569	คน	ครัวเรือนท้ังหมด	

2,796	ครัวเรือน	ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายการเกษตร	

ประมง	ท�านา	ท�าสวน	และรับจ้างท่ัวไปตามล�าดับ	รายได้
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ค�ำว่ำละงูเข้ำใจว่ำเดิมคงเป็น “กรำงู” หรือกะละงู
หรือ “กรำละงู” ค�ำว่ำ “กรำ” เป็นภำษำโบรำณซึ่งแปลว่ำ

ปำก ดังค�ำทั่วไป เช่น ปำกบำรำ ปำกน�้ำ ปำกปิง 
ปำกพนัง ปำกแพรก หรือ ปำกพยูน เป็นต้น

ที่นี่...เทศบาล

เฉลี่ยประมาณ	86,275	บาท/คน/ปี	สภาพทางสังคมเช่น

เดียวกับชุมชนเมืองอื่น	ๆ	คือหนาแน่นมากบริเวณริมถนน

สายหลัก	และกระจายออกไปบริเวณรอบนอก	ปะปนกัน

ระหว่างผู ้ที่นับถือศาสนาอิสลามและพุทธซ่ึงอยู่ในสัดส่วน	

80	และ	20	เปอร์เซ็นต์	โดยมีวัด	1	แห่ง	และมัสยิด	2	แห่ง

	 มีศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	1	ศูนย ์ 	โรงเรียนใน

สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสตูล	(สพฐ.)	1	โรง	โรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน	1	โรง	นักเรียนเข้าเรียน

ในระดับประถมครบ	100%	เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นครบ	100%	ปัจจุบันยังไม่มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

	 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย	เกษตรกรรม	

รับจ้างท่ัวไป	กล่าวคือ	อาชีพค้าขายโดยท่ัวไปอยู่ในบริเวณ

ชุมชนรอบใน	เป็นร้านค้าขนาดเล็ก	ลงทุนไม่สูงนัก	ส่วนใหญ่

เป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดท่ีรับมาจากพ่อค้าคนกลางจากจังหวัด
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ใกล้เคียง	เช่น	สงขลา	ตรัง	รวมถึงผลิตผลพืชผักผลไม้และ

การประมงจากชุมชนรอบ	ๆ	โดยใช้ตลาดเทศบาลต�าบลก�าแพง

เป็นจุดแลกเปลี่ยน

	 ในพ้ืนท่ีทั้งหมดของเทศบาลต�าบลก�าแพง	เป็นพ้ืนที่

ถือครองทางการเกษตรประมาณ	500	ไร่	ประชากรร้อยละ	50	

ประกอบอาชีพท�านา	สวนยางพารา	ผลไม้	มะพร้าว	ฯลฯ	ส่วนด้าน

ปศุสัตว์เนื่องจากพ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลมีน้อย	การเลี้ยงสัตว์

ส่วนใหญ่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่า

	 ด้านการอุตสาหกรรม	มีอุตสาหกรรมขนาดย่อมภายใน

ครัวเรือน	เช่น	โรงงานท�าขนมจีนขนาดเล็ก	5	แห่ง	ปั้มน�้ามัน	

3	แห่ง	โรงผลิตน�้าดื่ม	4	แห่ง	ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนใน

พ้ืนท่ี	และเนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างจากทะเลไม่มากประชากรส่วน

หน่ึงจึงรับจ้างท�าประมงเพ่ือเสริมรายได้	รวมถึงรับจ้างอื่น	ๆ	ท้ัง

ในและนอกพ้ืนท่ี	ส่วนการพาณิชยกรรมและบริการจะตั้งอยู่

สองฟากถนนสายละงู-ปากบารา,	ละงู-ทุ่งหว้า,	ละงู-ฉลุง	เป็น

กิจการขนาดเล็ก	ส่วนสถานบันเทิงมีไม่มากนัก	มีตลาดนัด

เทศบาลวันเสาร์	และตลาดนัดเทศบาลวันพุธ	ซึ่งคาดว่าอนาคต

ธุรกิจการค้าการลงทุนจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเพราะธุรกิจการ

ท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว	และเขตเทศบาลต�าบลก�าแพง

เป็นเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเท่ียว	นักท่องเท่ียวจะต้องแวะ

จับจ่ายใช้สอยท้ังไปและกลับ	ท�าให้มีเงินสะพัดจ�านวนมาก	

	 ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม	มีไปรษณีย์โทรเลข	1	แห่ง	

ส�านักงานบริการโทรศัพท์	1	แห่ง	สถานีวิทยุกระจายเสียง	1	แห่ง	

ที่สามารถรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	

(อสมท.)	สถานีวิทยุกระจายเสียงต�ารวจภูธร	9	ท่าแพ	ซึ่ง

กระจายเสียงทั้งระบบ	Fm/Am	นอกจากนี้ เทศบาลยังมี

ระบบเสียงตามสายสามารถกระจายข่าวสารต่าง	ๆ	ให้ประชาชน

ทราบตลอดเวลา

	 ด้านการสาธารณสุข	มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	

1	แห่ง	และมีสถานบริการด้านสาธารณสุขของเอกชน	(คลินิก)	

ที่นี่...เทศบาล

จ�านวน	9	แห่ง	มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน	7	แห่ง	ประชาชน

สามารถไปใช้บริการจากโรงพยาบาลละงูซึ่งอยู ่นอกเขต

เทศบาลต�าบลก�าแพงประมาณ	5	กิโลเมตร	ได้อย่างสะดวก	

รวดเร็วและทั่วถึง

	 อีกท้ังมีสวนสาธารณะเทศบาลต�าบลก�าแพงบนพ้ืนท่ี

ประมาณ	11	ไร่	เพ่ือเป็นสถานที่ออกก�าลังกายพักผ่อนหย่อน

ใจส�าหรับประชาชนในช่วงเย็น	ๆ	หรือค�่า	ๆ	หลังเหน็ดเหน่ือย

จากภารกิจประจ�าวัน	และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านละงูท่ีแสดงถึง

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินที่น�าจัดแสดงกว่า	5,000	ชิ้น

 จึงกล่าวได้ว่าเทศบาลต�าบลก�าแพง	ถือเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในระดับต�าบลที่พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

www.kumpangcity.co.th
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โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำาบลกำาแพง
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นโยบ�ยน�ยกเทศมนตรีตำ�บลกำ�แพง : น�ยวิชิต  แซ่ลิ่ม

วิสัยทัศน์ “สังคม เศรษฐกิจดี ประชำชนมีสุข”

วิสัยทัศน์

	 จากวิสัยทัศน์	ดังกล่าว	น�ามาสู ่การก�าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา	โดยมุ ่งพัฒนาให	้

“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน	คนมีคุณธรรมน�าความรู้	รู ้เท่าทันโลก	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนเข้มแข็ง

สภาพเศรษฐกิจดี	สิ่งแวดล้อมย่ังยืน	เทศบาลต�าบลก�าแพง	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้และพัฒนา

ที่เป็นเลิศด้านบริการ	บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล”

	 ในโอกาสนี้ 	กระผมขอน�าเสนอนโยบายที่ เปรียบเสมือน	สัญญาประชาคมต่อท่ีประชุม

สภาเทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้	และต่อพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลก�าแพง	ซึ่งประกอบด้วย

6	พันธกิจ	4	ยุทธศาสตร์	และ	17	แนวทางพัฒนา	ดังต่อไปนี้

พันธกิจ (Mission)
 1.		 มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

	 2.	 พัฒนาและจัดระเบียบเมืองให้สงบเรียบร้อย

	 3.		 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน	สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

	 4.	 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม

	 5.	 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สืบสานและสร้างอัตลักษณ์	ด้านสิ่งแวดล้อม	

	 	 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 6.	 พัฒนาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	และเป็นเลิศด้านบริการภายใต้การมีส่วนร่วม
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รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 

	 เทศบาลต�าบลก�าแพง	ภายใต้การบริหารงานของ	“นายวิชิต	แซ่ล่ิม”
นายก เทศมนตรีต� าบลก� า แพง 	ด ้ วยความมุ ่ ง ม่ัน ในการท� า งาน
พัฒนาท ้องถิ่นอย ่างจริ งจั งและต ่อ เ น่ือง 	จึ งสามารถตอบโจทย ์
ความต ้องการของพี่น ้องประชาชนในพื้น ท่ี ได ้ เป ็นอย ่างดี 	น�ามา
ซึ่ งคุณภาพชีวิต ท่ีดี ของพี่ น ้ องประชาชน 	 เป ็นพื้ นฐานทาสังคม
ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
						จากโครงการพัฒนาต่างๆ	ท่ีจัดด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
จึงเป็นท่ีมาของ	10	รางวัล	ที่ เทศบาลต�าบลก�าแพงได้รับ	ในปี	2562
	อันได้แก่

1.	รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม	ระดับประเทศ
ประจ�าปี	2562

3.	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ระดับประเทศ	ประจ�าปี	2562

3
4

4.	รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจ�าปี	2562

2.	รางวัลพระปกเกล้า		(ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	
และประชาสังคม)
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รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 

5
5.	รางวัลอันดับที่	2	ของ
จังหวัดสตูล		(Local
Perfrmance	AssessmentLPA)

6
6.	รางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ�าปี	2562

7

7.	รางวัลอันดับ	3	การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยดีเด่น	ประจ�าปี	2562

8 9.	รางวัล	สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่	6	พ.ศ	2562

8.	เกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประจ�าปี	2562
Enviroment	Health
Accreditation	:	EHA	:	1003
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สำานักปลัดเทศบาล

วิสัยทัศน์ส�ำนักปลัดเทศบำล
“แผนงำนก้ำวไกล     ใส่ใจสวัสดิกำร       สำรสนเทศน�ำสมัย 
เลิศล�้ำบริกำร      ประสำนงำนดีเยี่ยม   บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม”

 ส�านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 3 ฝ่าย ได้แก่
 1.  ฝ ่ายอ�านวยการ  ประกอบด ้วย งานการเจ ้าหน ้าที่ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ 
งานนิติการ และงานธุรการ
 2.  ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย งานเลขานุการและบริหารงาน
ทั่วไป งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 
และงานรักษาความสงบเรียบร้อย
 3.  ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย งานพัฒนาชุมชน
ส�านักปลัดเทศบาล ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ส�าคัญของเทศบาล
ต�าบลก�าแพง ที่มีประชาชนในพื้นที่เข้ามาติดต่อราชการและขอรับ
บริการมากที่สุด ตลอดจนมีการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารเทศบาล ในการที่จะขับเคล่ือนการพัฒนาให้เทศบาลมี
ความเจริญก้าวหน้า และประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะท่ีเกิดความประทับใจและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และได้น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานในส่วนต่างๆ ของส�านักปลัดเทศบาล
ท่ีได้ร ่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ของผู ้บริหารและงานที่ได้
รับมอบหมายอย่างเต็มก�าลังความสามารถ

การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปี 2562

 - โครงการฝ ึกอบรมเพื่อเสริมสร ้างคุณธรรมจริยธรรม
ส�าหรับคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างเทศบาล

 - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�า
และพนักงานจ้างเทศบาล
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
 - โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงาน
เทศบาล
 - โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัววันแม่แห่งชาติ
 - โครงการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต�าบลก�าแพง
 - โครงการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสาธารณะ
 - โครงการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน
 - โครงการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนชุมชน
 - โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเทศบาล
 - โครงการฝึกอบรมร่วมสร้างความปลอดภัยและซักซ้อม
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู ้ยากไร้และผู ้ด ้อย
โอกาส
 - โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 - โครงการจัดประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่างๆ ของ
เทศบาล
 - โครงการเทศบาลพบประชาชน
 - โครงการฝึกอบรมค่ายสภาเด็กและเยาวชน
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพประชาชน
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรี
 - โครงการจัดงานมรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหารอร่อยของดี
ที่ละงู

www.kumpangcity.co.th

เทศบาลตำาบลกำาแพง 19Kumpang Municipality Annual Report 2018



โครงกำรเด่น ปี 2562 ส�ำนักปลัดเทศบำล

สำานักปลัดเทศบาล

โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
“มรกตอันดำมัน มหัศจรรย์อำหำรอร่อย ของดีที่ละงู” 

 เทศบาลต�าบลก�าแพงได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “มรกตอันดามัน มหัศจรรย์อาหาร
อร่อย ของดีที่ละงู” ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร้านอาหารและ
แผงลอยเทศบาลต�าบลก�าแพง และบริษัทต่างๆ เป็นกิจกรรมส่ง
เสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในพื้นที่และ
จังหวัดสตูล เป็นการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ ตลอดจนสร้างความรื่นรมย์และความบันเทิงทางด้านจิตใจ
ให้แก่ประชาชน
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สำานักปลัดเทศบาล

โครงกำรเทศบำลพบประชำชน
 เทศบาลต�าบลก�าแพง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสร้าง
สมรรถนะการบริหารงานของตนเอง เพื่อบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมท�าและร่วมรับผลประโยชน์ 

ดังน้ัน จึงได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อรับบริการและให้ค�าปรึกษาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเห็น รับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ของประชาชน เพ่ือน�ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมการบริการด้านต่างๆ
ให้กับประชาชน เช่น กิจกรรมพื้นฐานทั่วไปและนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาล

ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับประชาชนในโอกาสต่อไป

www.kumpangcity.co.th
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สำานักปลัดเทศบาล

โครงกำรฝึกอบรมร่วมสร้ำงควำมปลอดภัย
และซักซ้อมด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุจากสาธารณภัยหรือ
ภัยพิบัติต่างๆ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส�านักปลัดเทศบาล
ต�าบลก�าแพง จึงได้ด�าเนินจัดโครงการฝึกอบรมร่วมสร้างความปลอดภัยและ
ซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พนักงานดับเพลิง/พนักงาน
เทศบาล/งานกู้ชีพ/สมาชิก อปพร./ประชาชน/เด็กและเยาวชน ได้เพิ่มความรู้ 
มีความเข้าใจ มีทักษะและความพร้อมของชุมชนในการร่วมสร้างความปลอดภัย
ทางถนนและการซักซ้อมป้องกันจากเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ได้ก่อนเกิดภัย 
ระหว่างเกิดภัย หลังเกิดภัยและการฟื้นฟู และยังสามารถน�าความรู ้ ทักษะไป
เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของครัวเรือน
และชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ได้อย่างยั่งยืน
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กองช่าง

วิสัยทัศน์กองช่ำง
ปฏิบัติงำนช่ำงด้วยควำมโปร่งใส รวดเร็วทันใจ น�้ำไหล ไฟสว่ำง ทำงสะดวก

 กองช่าง เป็นหน่วยงานทีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการส�ารวจ ออกแบบ จัดท�าข้อมูล

ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ 

การก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กองช่างมุ่งพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความเจริญและได้มาตรฐาน รวมทั้งซ่อมบ�ารุง ดูแลรักษา ถนน อาคาร 

สถานที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกสบายเกิดความประทับใจและก่อให้เกิดประโยชน์

อย่างแท้จริง

มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 2 ฝ่าย ได้แก่

 1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ประกอบด้วยงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

 2.  ฝ่ายการโยธา ประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ

และงานศิลป์

การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปี 2562

 • โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาล

 • โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน�้า บริเวณบ้าน นายจ�าลอง สลักค�า

 • โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 7/2 ช่วงที่ 1

 • โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยกุโบร์ ชุมชนบ้านออกพัฒนา

 • โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. ซอยเกียรติเจริญชัยอุทิศ (ตรงข้ามใบเฟิร์นรีสอร์ท)

www.kumpangcity.co.th
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กองช่าง

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. พร้อมรำงระบำยน้�ำ
บริเวณบ้ำนนำยจ�ำลอง สลักค�ำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562

โครงกำรก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. สำยเทศบำล 7/2 ช่วงที่ 1

 เพื่อก่อสร้างถนนให้เป็นถนน ค.ส.ล.ที่แข็งแรงได้มาตรฐานและให้ประชาชน
ผู้สัญจรผ่านไปมา ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
รางระบายน�้า กว้างภายใน 30 ซม. ยาว 104 ม. ทั้ง 2 ข้าง และถนน ค.ส.ล กว้าง 2.5 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 0.15  ด้วยงบประมาณ 408,600 บาท 

 ถนนสายเทศบาล 7/2 ช่วงท่ี 1 ชุมชนนาโต๊ะพ่อ อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพง มีประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากสภาพ
ถนนมีลักษณะเป็นดินเดิมและมีสภาพช�ารุด ท�าให้เกิดน�้าท่วมขังในฤดูฝน จ�าเป็นต้องมีการก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อผู ้สัญจรผ่านไปมา ไม่มีฝุ ่นเกิดข้ึนจากรถวิ่งผ่าน และไม่มีน�้าท่วมขังในฤดูฝน ด้วยงบประมาณ 
จ�านวน 560,700 บาท
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กองคลัง
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กองคลัง

วิสัยทัศน์กองคลัง
“ระบบกำรคลังที่มีมำตรฐำน สร้ำงกำรประสำนที่ดี มีประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน

ยึดหลักธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมพึงพอใจ”

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ 
การน�าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจ
สอบใบส�าคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
การจัดท�าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่าย
ต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท�างบทดลองประจ�าเดือน 
ประจ�าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ ของเทศบาล และงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 กองคลัง ตามโครงสร้างการบริหารงาน  มี  1  ฝ่าย  คือฝ่าย
พัฒนารายได้  ประกอบด้วย  4  งาน  คือ  
 1.)  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
 2.)  งานการเงินและบัญชี 
 3.)  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
 4.)  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แนวคิดในการพัฒนาระบบงาน

 กองคลัง เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวกับเรื่องการเงิน
และการจัดการงบประมาณ ท่ีต้องมีการควบคุม ตรวจสอบการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อระเบียบ
กฎหมาย ดังนั้น จึงมีแนวคิดท่ีมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บรายได้ให้มียอดการจัดเก็บท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี สร้างระบบ
การบริการประชาชนท่ีทันสมัย รวดเร็ว เต็มท่ีและเต็มใจบริการ

มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมรับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก และสร้างการประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกองงาน
ภายในเทศบาล เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวสามัคคีปรองดอง   
สร้างพลังร่วมกันร่วมพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 ภาษี  คือเงินของประชาชนท่ีจ่ายให้แก่รัฐตามที่กฎหมาย
ก�าหนด ซ่ึงหน่วยงานของรัฐที่รับช�าระค่าภาษีจากประชาชนก็จะ
น�าเงินที่ได้ไปท�านุบ�ารุงท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า
 ดังน้ัน เพื่อเป็นการสร้างบริการที่ ดีต ่อประชาชนผู ้มี
เสียภาษี และความพึงพอใจต่อการเสียภาษี  เทศบาลต�าบลก�าแพง
จึงเล็งเห็นความส�าคัญในส่วนของการให้บริการที่ดี ไม่ว ่าจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูกาลเสียภาษี การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับก�าหนดเวลาการเสียภาษีประจ�าปี การเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับการช�าระภาษี ณ ส�านักงานเทศบาล 
การออกส�ารวจข้อมูลภาษีล่วงหน้า เพ่ือประสานการพูดคุยกับ
ผู้เสียภาษีได้อย่างเข้าใจเพื่อมาช�าระภาษี การออกรับบริการภาษี
ถึงเรือนบ้าน กรณีนี้เห็นว่าผู้เสียภาษีบางรายเป็นร้านค้า และ
ไม่สะดวกในการติดต่อเสียภาษี ณ ส�านักงานเทศบาล การด�าเนินงาน
ต่างๆ ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษี ท�าให้ทุกๆ ปี เทศบาลมีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์
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กองคลัง

แผนที่ภ�ษีในระบบดิจิตอลโปรแกรมแผนที่ภ�ษีแสดงร�ยละเอียดแปลงที่ดิน

ค้นห�ข้อมูลผู้เสียภ�ษีได้อย่�งรวดเร็ว

เริ่มตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ท�าให้ระบบการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครอบคลุม ท่ัวถึง 
อีกทั้งข้อมูลของเจ้าของทรัพย์สินทุกรายถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา เทศบาลต�าบลก�าแพง ใช้
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการจัดเก็บภาษี
และออกใบเสร็จรับเงิน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

         เทศบาลต�าบลก�าแพง เป็นเทศบาลในล�าดับต้นๆ ของ
เทศบาลทั่วประเทศ จ�านวน 2,000 กว่าแห่ง ท่ีมีการน�าระบบ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบ�ารุงท้องที่ โดย

การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปี 2562

• โครงการจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
 และสิ่งปลูกสร้าง
•  โครงสร้างประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
• โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
• โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชน
• โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 และมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรของเทศบาล

โครงกำรเด่น ปี 2562 กองคลัง

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

 เทศบาลต�าบลก�าแพง ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งแต่
กระบวนการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งปัจจุบันแต่งตั้งจากพนักงานเทศบาล 
และแต่งตั้งจากบุคคลอื่นที่มาจากภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย บุคคลต่างๆ เหล่าน้ี 
ได้สะท้อนปัญหาว่า การปฏิบัติงานด้านพัสดุนั้น เป็นการท�างานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ผลได้ผลเสียระหว่างผู้ขาย/ผู้รับจ้าง กับ เทศบาลซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
หรือผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ควรมีความรู ้ความเข้าใจในทบบาทและหน้าที่ตนเอง
อย่างถ่องแท้ จะท�าให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความเสียหาย และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
สูงสุด ดังนั้น เทศบาลต�าบลก�าแพงจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู ้แก่คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้
การด�าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือกระบวนการนโยบายมีความโปร่งใส สามารถกระจาย
ผลประโยชน์สู ่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่มีลักษณะของการขัดกันแห่งผลประโยชน์
เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
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กองคลัง

โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจ�าปี 2562

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ�านาจในต�าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้า
หน้าที่ของรัฐ จนท�าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม 
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท�าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสีย
ไปโดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการ
เงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า

 และในปี 2563 ที่จะถึงนี้ กองคลังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ตัวใหม่ นั้นคือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ หลังจากประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ซึ่งใช้จัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพงทราบล่วง
หน้าแล้ว ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์เทศบาล เอกสารประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
เทศบาล และออกพบประชาชนตามชุมชนต่างๆ เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจในเบื้องต้นแล้ว

ท่�นส�ม�รถด�วโหลดเอกส�รได้ที่
 เว็บไซต์เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง (ข่�วประช�สัมพันธ์) www.kumpangcity.go.th
 ศูนย์ข้อมูลข่�วส�รอิเล็กทรอนิกส์ของร�ชก�ร เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง  
 http://www.oic.go.th/infocenter47/4705/ 

อื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท�าความผิด ยังพบกระท�าความ
ผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ�านวนมาก 
จนน�าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
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วิสัยทัศน์กองกำรศึกษำ
มุ่งพัฒนำกำรศึกษำ บ�ำรุงศำสนำเป็นหลัก อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร  

กองการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่  1  ฝ่าย  คือ

ฝ่ายบริหารการศึกษาประกอบด้วย
 - งานการศึกษาปฐมวัย

 -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  

 -  งานกีฬาและนันทนาการ  

 -  งานธุรการ

 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลก�าแพง รับผิดชอบ

งานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการ

ของท้องถิ่น ส่งเสริมท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน ด้านกีฬาและนันทนาการ 

กองการศึกษา
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1.  โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก  
 เทศบาลต�าบลก�าแพง
2.  โครงการจ้างผู้น�าออกก�าลังกาย
3.  โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา
4.  โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในกรณี
 ที่ส่วนราชการ
5.  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน
6.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
7.  โครงการจัดงานเมาลิดกลางก�าแพง
8.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
9.  โครงการเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง
10. โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา
11. โครงการประเมินผลการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน
12. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณชีวิตด้วยหลักธรรม
13. โครงการฝึกอบรมมุสลีมะฮ์
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา
15. โครงการส่งเสริมให้ความรู้ต้อนรับรอมฎอน
 อันมูบาร็อคเดือนอันประเสริฐ 



 ปี พ.ศ.2543 เทศบาลต�าบลก�าแพงได้เล็งเห็น

ความส�าคัญของการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์ จึงด�าเนินการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ละงู ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

เทศบาลต�าบลก�าแพงชั้น 2 โดยขอความร ่วมมือจาก

นายอภิวัตน์ ไซยกุล ผู ้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล

เมืองสตูลในขณะนั้น จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุและ

เครื่องใช้สมัยก่อนมากกว่า 5,000 ชิ้น เปิดให้บริการในวัน

พุธ-วันอาทิตย์  ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนขัตฤกษ์  

ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.30 น. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูเป็น

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่าง

เทศบาลต�าบลก�าแพงกับเยาวชน ประชาชน ชุมชน กลุ ่ม

นักท่องเที่ยวหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  

 วันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ของทุกปีเทศบาลต�าบลก�าแพงร่วมกับวัดอา

ทรรังสฤษฏิ์จัดงานเชิดชูเกียรติหลวงปู่คง เพ่ือยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน

ให้เป็นศูนย์รวมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนียวประกอบกับเพื่อการพัฒนา

และส่งเสริมให้อ�าเภอละงู เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็น ปูชนียบุคคล

ที่ควรสักการะของบ้านเมืองสืบต่อไป พระครูขันติคุณ หรือ หลวงปู ่คง อดีต

เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฏิ์นามเดิมชื่อ นายคง แก้วเหมือน ได้บุกเบิกและก่อ

ตั้งวัดอาทรรังสฤษฏ์ิขึ้น และได้พัฒนาวัดจนเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายในหมู ่

พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่อ�าเภอละงูและบริเวณใกล้เคียง โดยเทศบาลต�าบล

ก�าแพงร่วมกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านร�าลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่คง โดย

น�าวันมรณภาพของท่าน วันที่ ๒๕ ธันวาคม จัดเป็นงานเชิดชูเกียรติหลวงปู่คงขึ้น 

โครงกำรเด่น ปี 2562 กองกำรศึกษำ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู

โครงการส่งเสริมคุณธรรมสืบสานวิถีถิ่นไทย

กองการศึกษา
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กองการศึกษา

 ประชาชาติมุสลิมมีประเพณี และวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันซ่ึงประเพณีดังกล่าว ได้ปฏิบัติกันมาตาม

หลักการศรัทธาในศาสนาอิสลาม คือ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านเพราะ

ถือว่าได้เนื้อหาสาระของคัมภีร์อัลกุรอ่านน้ัน เป็นแบบอย่างและค�า

สอนที่ดียิ่ง ในการน�ามาซ่ึงเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

ด ้านต่างๆของสังคมมุสลิม ไม ่ว ่าจะเป ็นด ้านสังคม เศรษฐกิจ 

การปกครอง และกฎหมาย เป็นต้น ประชาชนมุสลิมทุกคนจึงมี

ความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ในหลักการและค�าสอนเหล่านั้น

เป็นอย่างดี ซึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้มีหลายรูปแบบในการปฏิบัติแต่

ที่ประชาชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานั้นคือ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน

และการขอพรจากพระองค์อัลเลาะห์ดังจะเห็นได้ว่า เทศบาลต�าบล

ก�าแพงได้ตระหนักในเรื่องนี้อย่างดียิ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านให้กับเยาวชนตลอดระยะเวลา

ในปีที่ผ่านมา ในการจัดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านของเยาวชนมุสลิม

ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพง นั้น เป็นรูปแบบการจัด

วิทยากรด้านการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านมาอบรมให้ความรู้กับเยาวชน 

เพื่อการอ่านที่ถูกต้อง หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการอ่านคัมภีร์

อัลกุรอ่านขึ้น

โครงการประเมินผลการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน

กีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์
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วิสัยทัศน์กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

“คนมีสุขภำพดี สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน”

มีหน้าที่ควบคุม และรับผิดการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ของ 2 ฝ่าย 
ได้แก่
 1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย งานสุขาภิบาล
  และอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงาน
  สัตว์แพทย์
 2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย งานป้องกันและควบคุม
  โรคติดต่อและไม่ติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  และงานเผยแพร่และฝึกอบรมและมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
  ธุรการและงานหลักประกันสุขภาพ
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ซึ่งหมายความ
รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะของสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 
อันมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การก�าจัดน�้าเสีย 
การก�าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การจัดสุขาภิบาลอาหาร การจัด
อาคารสถานที่และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมท่ัวไปและเหตุร�าคาญ
อื่น ๆ แนะน�าและควบคุมการด�าเนินงานของสถานที่จ�าหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่มและน�้าแข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ ตลอดจน
การเผยแพร่อบรมกิจกรรมสุขาภิบาลแก่ประชาชน รวมถึงงานรักษา
พยาบาล งานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานวิชาการควบคุมโรค เช่น 
การตรวจชันสูตรโรค การบ�าบัดรักษาผู ้ป่วย โรคทางเดินอาหาร
การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การท�าลายแหล่งแพร่เช้ือ พาหะน�าโรค 
การควบคุมแมลงน�าโรค การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคให้เป็นตาม
กฎหมายที่ว ่าด ้วย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานในส่วนต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู ้บริหาร
และงานที่ ได ้ รับมอบหมายอย ่างเต็มก�าลังความสามารถเพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในการพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นส�าคัญ

การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประจ�าปี 2562

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของ อปท.ในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะท�างานและผู้ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
 • โครงการขุดลอกท่อระบายน�้า
 • โครงการคลองสวยน�้าใส
 • โครงการฝึกอบรมการจัดการน�้าเสียในชุมชนขนมจีน
 • โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด
 • โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติด
และโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน
 • โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 • โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ
 • โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการค้าในตลาดสด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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สถานธนานุบาล

วันก่อตั้งสถานธนานุบาล  :  25 ตุลาคม 2548
ทรัพย์ที่รับจ�าน�า
 • เครื่องประดับ ทอง เพชร พลอย นาฬิกา
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า แอลซีดี ทีวี  (ต้องมีรีโมทใช้งานได้) 
  ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ
 •  เครื่องมือช่าง
 • สินค้าเบ็ดเตล็ด กล้องถ่ายรูป , โน๊ตบุ๊ค
ทรัพย์ที่ไม่รับจ�าน�า
 • รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บ้าน โฉนดที่ดิน โทรศัพท์มือถือ 
  และสินค้าที่มีทะเบียนทุกประเภท
การคิดดอกเบี้ยส�าหรับผู้มาใช้บริการ
 • เงินต้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ ต่อเดือน
 • เงินต้นเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐ บาท 
  คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อเดือน
 • เงนิต้นเกนิกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท คดิดอกเบ้ียร้อยละ  ๑.๒๕ ต่อเดอืน
การนับระยะเวลาในการคิดดอกเบี้ย
 • ถ้าไม่เกิน ๑๕ วัน คิดครึ่งเดือน  
 • ถ้าเกิน ๑๕ วัน คิดหนึ่งเดือน
สถานที่ ต้ัง : บริเวณตลาดสดเทศบาลต�าบลก�าแพง ๑๓๑๖ ม.๓  
ต.ก�าแพง อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐ โทร. ๐ ๗๔๗๐๑๔๙๙
เวลาท�าการ  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
จ�าหน่ายทรัพย์หลุดจ�าน�า  :  ทุกวันเสาร์แรกของเดือน 
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลก�าแพง

**บริหำรโปร่งใส  มั่นคงก้ำวไกล  ใส่ใจบริกำร**

วิสัยทัศน์
เป็นสถำนธนำนุบำลที่เป็นแบบอย่ำงในกำรท�ำงำน กำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ 
ท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรในกำรให้ควำมช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งทำงกำรเงินแก่ประชำชน

 ต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ส.ธ.ท. เม่ือวันที่ 25 
กุมภ�พันธ ์  2545 ได ้กำ�หนดให ้วันท่ี 12 พฤษภ�คม
ของทุกปี เป ็น “วันท่ีระลึกก�รก่อต้ังสถ�นธน�นุบ�ล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นก�รระลึกถึง
วันก่อต้ังสถ�นธน�นุบ�ลซึ่งจัดขึ้นเพ่ือช่วยเหลือคนย�กจน
จะได้ ไม่ต ้องไปกู ้ยืมเงินจ�กเอกชนโดยเสียดอกเบ้ียใน
อัตร�สูง รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ ในก�รควบคุมรับซื้อ
ของโจร กระทรวงมห�ดไทย จึงมอบหม�ยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้�ท่ีในก�รจัดต้ังสถ�นธน�นุบ�ล
โดยนับต้ังแต่ก�รดำ�เนินกิจก�รสถ�นธน�นุบ�ลต้ังแต่
ปี พ.ศ.2503 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวล� 40 ปีเศษ สถ�น
ธน�นุบ�ลได้พัฒน�ก�รให้บริก�รประช�ชนก้�วหน้�
ม � เ ป ็ น ลำ � ดั บ จ น บ ร ร จุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ใ น ก � ร ก ่ อ ต้ั ง
สถ�นธน�นุบ�ล ตลอดจนมีร�ยได้นำ�ไปบูรณะท้องถิ่น
ของตนเอง และเป็นก�รเผยแพร่ผลก�รปฏิบัติง�นของ
สถ�นธน�นุบ�ลให้ประช�ชนทร�บด้วย นั้น
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1.  ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง สมัยส�มัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2562  เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2562

  เพื่อพิจารณา 

  1. ก�าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ�าปี 2562 และก�าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี 2563  

สภาเทศบาลมีมติก�าหนด ดังนี้

  ก�าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

  1.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน 2562  มีก�าหนดไม่เกิน  30 วัน

  2.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2562  มีก�าหนดไม่เกิน  30 วัน

  3.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2562  มีก�าหนดไม่เกิน  30 วัน

  และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ. 2563

   1.  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีก�าหนดไม่เกิน 30 วัน สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบ

   2. พิจารณา ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่ ประจ�าปี 

พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองช่าง และส�านักปลัดสภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

2.  ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง สมัยส�มัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุน�ยน 2562

  เพื่อทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สภาเทศบาลมีมติรับทราบ 

  เพื่อพิจารณา   

  1. ญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อที่ดิน

ภายในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพง)  ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ของส�านักปลัด สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

  2. ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ 

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุน ของส�านักปลัด  กองการศึกษา และกองช่าง  สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

3.  ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง สมัยส�มัญ สมัยที่ส�ม ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่  15 สิงห�คม 2562 

  เพื่อพิจารณา

  1. ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดูแลและบ�ารุงรักษา จาก

กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลต�าบลก�าแพง สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับมอบฯ

  2. ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับ

ผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย  สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

  3.  ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย และโอนประมาณตั้งจ่าย

รายการใหม่ประจ�าปี พ.ศ.2562 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส�านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ  

และกองการศึกษา สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

  4. ญัตติญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาเทศบาลมีมติรับหลักการ

รายงานผลการดำาเนินงาน

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
สภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง ประจำ�ปี 2561
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รายงานผลการดำาเนินงาน

ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพงประจำ�ปี 2562

4. ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง สมัยส�มัญ สมัยที่ส�ม ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม 2562 
 

  พิจารณา  ญัตติค้างพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วาระที่ 2   การแปรญัตติ สภาเทศบาลมีมติเห็นควรผ่านร่างฯ

  วาระที่ 3   การตราเทศบัญญัติ  สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ

5. ประชุมสภ�เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง สมัยวิส�มัญ สมัยที่ 1 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กันย�ยน 2562

  เพื่อพิจารณา  

  1.  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สิน (เรือพร้อมเครื่องเรือ) จากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสตูล ให้เป็นกรรมสิทธิ์

ของเทศบาลต�าบลก�าแพง สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับมอบฯ

  2.  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดซื้อที่ดินภายในเขตเทศบาลต�าบลก�าแพง  ประจ�าปีงบประมาณ 2561 

ของส�านักปลัด   สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

  3.  ญัตติสบทบงบประมาณเพ่ือจัดท�าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลต�าบลก�าแพง และโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในหมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของส�านักปลัด สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ

  4.  ญัตติการแก้ไขเปล่ียนแปลงค�าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และโอนประมาณตั้งจ่าย

รายการใหม่ประจ�าปี พ.ศ.2562 และขออนุมัติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน(กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง ของส�านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และกองการศึกษา สภาเทศบาลมีมติอนุมัติ
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เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นจ่�ยจ�กเงินร�ยรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 ถึง 30 กันย�ยน 2562

หมวด ประม�ณก�ร รวม บริห�รง�นทั่วไป ก�รศึกษ�
ก�รรักษ�
คว�มสงบ

ภ�ยใน

รายจ่าย  

งบกลาง  

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)

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 (ตำ่ากว่า)รายจ่าย

 6,619,442.00 

 2,848,320.00 

 11,385,124.00 

 1,088,260.00 

 18,504,072.00 

 4,990,319.00 

 1,447,593.00 

 3,071,270.00 

 5,405,100.00 

 3,640,500.00 

 59,000,000.00 

 4,652,000.00 

 5,026,100.00 

 1,693,850.00 

 2,124,680.00 

 1,546,000.00 

 2,000.00 

 22,566,000.00 

 21,389,370.00 

 59,000,000.00 

 6,583,133.94 

 2,848,320.00 

 11,296,580.01 

 1,058,705.00 

 17,720,815.96 

 4,726,296.12 

 1,407,934.13 

 3,047,001.00 

 15,589,000.00 

 3,579,280.63 

 67,857,066.79 

 4,370,834.13 

 6,225,354.53 

 1,046,965.95 

 2,031,576.04 

 1,672,770.59 

 31,500.00 

 23,025,385.68 

 21,628,424.00 

 10,366,700.00 

 70,399,510.92 

 2,542,444.13 

 -   

 2,848,320.00 

 5,630,935.49 

 641,045.00 

 4,494,664.40 

 694,370.79 

 996,664.93 

 766,676.00 

 1,200,000.00 

 22,000.00 

 17,294,676.61 

 

-   

 -   

 -   

 -   

 275,130.00 

 46,465.00 

 -   

 899,670.00 

 -   

 -   

 1,221,265.00 

 

-   

 -   

 2,791,260.00 

 118,960.00 

 2,290,468.33 

 1,638,983.98 

 -   

 375,500.00 

 -   

 2,920,000.00  

10,135,172.31 

ส�ธ�รณสุข

 -   

 -   

 1,477,380.00 

 169,200.00 

 6,525,125.22 

 1,437,812.58 

 -   

 289,725.00 

 -   

 140,000.00  

10,039,242.80 

งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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เทศบ�ลตำ�บลกำ�แพง

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นจ่�ยจ�กเงินร�ยรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2561 ถึง 30 กันย�ยน 2562

ส�ธ�รณสุข สังคม
สงเคร�ะห์

เคหะ
และชุมชน

สร้�งคว�ม
เข้มแข็ง

ของชุมชน

ก�รศ�สน�
วัฒนธรรมและ

นันทน�ก�ร

อุตส�หกรรม
และก�รโยธ�

ก�รเกษตร ก�รพ�ณิชย์ งบกล�ง

 -   

 -   

 -   

 -   

 62,710.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 62,710.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 68,811.80 

 -   

 411,269.20 

 5,500.00 

 -   

 283,280.63 

 768,861.63 

 -   

 -   

 -   

 -   

 674,823.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 674,823.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 1,012,813.00 

 -   

 -   

 564,480.00 

 -   

 115,000.00 

 1,692,293.00 

 -   

 -   

 1,397,004.52 

 129,500.00 

 2,144,430.21 

 908,663.77 

 -   

 145,450.00  

14,389,000.00 

 99,000.00  

19,213,048.50 

 -   

 -   

 -   

 -   

 115,800.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 115,800.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 56,040.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 56,040.00 

 

6,583,133.94 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 6,583,133.94 

งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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เสียงสะท้อนจากประชาชน

เสียงสะท้อนจ�กประช�ชน

	 สวัสดีค่ะ	ดิฉัน	มยุรีย์ บูรณะพิทักษ์	เป็นประชาชนคนน่ึงที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาล	เห็นการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล	ภายใต้การบริหารของท่านนายวิชิต	แซ่ลิ่ม	
นายกเทศมนตรีตำาบลกำาแพง	ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ	อย่างทั่วถึง	
บ้านเมืองมีความสงบ	สะอาด	เรียบร้อยดี	มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีต่างๆ	ทำาให้
มีความสวยงามขึ้น	ดูแล้วสบายตาดี	เพราะการบริหารงานอย่างมี	ประสิทธิภาพของ
นายกฯ
	 จึงทำาให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้	
ด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียงผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	ที่ได้
การพัฒนาโดยครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่

	 สวัสดีค่ะ	ดิฉัน	สิริรัตน์ ดวงขวัญ	เทศบาลกับชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชน

กันอย่างต่อเนื่องเทศบาลมักมีนโยบายมายังชุมชนผ่านทางผู้นำาชุมชนอยู่เสมอ	เช่น	

การช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสิ่งท่ีต้องการให้เทศบาล

เข้ามาช่วยเหลือมากท่ีสุดคือ	การเข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ส่งเสริมการทำาอาชีพเสริม

ให้กับชาวบ้านที่ว่างงาน	เพื่อที่จะทำาให้คุณภาพของประชาชนดีขึ้น	และหวังว่าเทศบาล

ตำาบลกำาแพงจะดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ตลอดไป

 สวัสดีค่ะ	ดิฉัน	นางยศวดี เพ็ชวา นายกฯ	เข้าถึงการพัฒนา	เข้าถึงชุมชน	
เข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	จึงไม่น่าแปลกใจที่นายกฯ	จะเป็นท่ีรัก
ของพี่น้องประชาชนชาวกำาแพง	มีการพัฒนาหลายโครงการในพ้ืนที่	นำามาซ่ึงความ
สะดวกสบายของพี่น้องประชาชน	นำาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง	ทุกวันนี้
ชุมชนเทศบาลฯมีความสวยงาม	ตนขายของอยู่ ในตลาดสดเทศบาลฯ	เ ห็น
นักท่องเที่ยวแวะซื้อของที่ตลาดเป็นประจำา	ในฐานะที่ตนเป็นชาวชุมชนกำาแพงก็รู้สึก
ภูมิใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับการพัฒนา
ของเทศบาลฯเป็นอย่างดี	เพราะจากการติดตามการพัฒนาของเทศบาลฯจะเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่าเทศบาลฯทำาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง	เป็นที่พึ่งของประชาชนได้
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หม�ยเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบ�ลตำ�บลกำ�แพงและหน่วยง�นในอำ�เภอละงู

สำานักงานเทศบาลตำาบลกำาแพง	 074	-	701597	

โทรสาร	 	 	 074	–701595

ประชาสัมพันธ์	 	 074	–701597	ต่อ	110

ห้องปลัดเทศบาล	

	 (นายเลิศศักดิ์		พิพิธภัณฑ์)	 074	–701597	ต่อ	111

ห้องนายกเทศมนตรี	(นายวิชิต		แซ่ลิ่ม)	 074	–701597	ต่อ	112

ห้องรองนายกเทศมนตรี	(นายเจตกร		หวันสู)		074	–701597	ต่อ	113

ห้องรองนายกเทศมนตรี	

	 (นายวราภรณ์		ละเหมาะ)	 074	–701597	ต่อ	114

แม่ข่าย	ศูนย์วิทยุ	อปพร.	 074	–701597	ต่อ	101

กองคลัง	(งานจัดเก็บรายได้)	 074	–701597	ต่อ	102

กองคลัง	(งานพัสดุและการเงิน)	 074	–701597	ต่อ	113

สำานักปลัด	(ฝ่ายอำานวยการ)	 074	–701597ต่อ	104

สำานักปลัด	(ฝ่ายสวัสดิการและสังคม)	 074	–701597	ต่อ	120

กองช่าง	 	 	 074	–701597	ต่อ	105

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 074	–701597	ต่อ	106

ดับเพลิง	 	 	 074	–701599	ต่อ	107

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 074	–701597	ต่อ	108

กองการศึกษา	 	 074	–701597	ต่อ	109

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในอำาเภอละงู

สถานธนานุบาลเทศบาลตำาบลกำาแพง	 074		–	701499

สำานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำาเภอละงู	 074		-	775271

สำานักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำาเภอละงู	 074		–	773098

สำานักงานขนส่งอำาเภอละงู	 074	-	773166

	 	 	 	 074	-	773167

ที่ว่าการอำาเภอละงู	 074	-	773192	–	3

สถานีตำารวจภูธรละงู	 074-701714

สำานักงานเกษตรอำาเภอละงู	 074	–	781508

สำานักงานที่ดินอำาเภอละงู	 074	–	701602

โรงเรียนอนุบาลละงู	 074	–	701618

โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์	 074	-	734311	

ธนาคารกรุงไทย	สาขาละงู	 074	–	701684

ธนาคารออมสินสาขาละงู	 074	–	782700	

ธนาคารกรุงเทพสาขาละงู	 074	-	701513

ธนาคารไทยพาณิชสาขาละงู	 074	-	782636

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สาขาละงู	

	 	 	 	 074	–	781112

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	สาขาละงู	 074	–	783904	–	7

โรงพยาบาลละงู		 074	–	773563	–	8

สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอละงู	 074	-	750889

อุบัติเหตุ	–	เจ็บป่วยฉุกเฉิน	 1669

เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล	 074	–	781250

	 	 	 	 089	-	6587344

  หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่

นายกเทศมนตรี	(นายวิชิต		แซ่ลิ่ม)	 081	–	5993203

รองนายกเทศมนตรี	(นายเจตกร		หวันสู)	 081	-	5993553	

รองนายกเทศมนตรี	(นางวราภรณ์		ละเหมาะ)	 081	–	1873759

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	

(นางสาวแจ่มศรี		ด้วงอินทร์)	 081	–	6989276

เลขานุการนายกเทศมนตรี	(นายวินัย		ภู่สัน)	 087	–	2976922

ประธานสภา	(นายนพดล		พงศ์รัตนศักดิ์)	 087	–	2911262

ปลัดเทศบาล	(นายเลิศศักด์		พิพิธภัณฑ์)	 089	–	6587704

รองปลัดเทศบาล	(นางโชติการ	ไชยภัทรโสทร)	 089	–	9745119

ผู้อำานวยการกองคลัง	(นางสุวรรณา	ชำานาญนา)	 087	–	2890770

ผู้อำานวยการกองสาธารณสุขฯ	

(นายสมศักดิ์		เหมรา)	 081	–	5531348

ผู้อำานวยการกองการศึกษา	

(ว่าที่	ร.ต.หญิงอนัดนงค์	รัตนวิภา)	 081	–	8988865

ผู้อำานวยการกองช่าง	

(นายพิทักษ์ณรงค์	ศรีคำาแท้)	 089	–	4637946

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำาบลกำาแพง
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