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ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ให้
ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข องประชาชน และความเป็ นอิส ระในการก าหนดนโยบายการ ปกครอง การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
บทบาทอานาจหน้าที่กว้างขวาง โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยั งขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ได้บัญญัติให้มี กฎหมายกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นโดยมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะ และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการกาหนดอานาจหน้าที่ดังกล่าวและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่นจึงได้มีการกาหนดพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ รั ฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย จึ งได้ ออกระเบีย บที่เ รีย กว่ า “ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” ขึ้น ( โดยได้
ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๖) โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรเองเป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาวซึ่งมีกรอบ ๕ ปี
(๒) แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุด มุ่งหมายเพื่อการพั ฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน
การวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นกระบวนการในการพิจารณาการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาเทศบาลในด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน การเมืองการบริห าร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อ ม โดยมี ก ารนาปั ญ หาและความต้อ งการของประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนศัก ยภาพของ
เทศบาลมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในการพั ฒ นา ดั ง นั้ น เทศบาลจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขึน้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นที่กาหนดยุท ธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่ นจึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและแนวทางการบริหารบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ ย นแปลง โดยสามารถจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึง
สภาพการณ์และแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในขั้ น ตอนนี้ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบการจั ดท าแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น เข้ าพบผู้ บริ หารท้ องถิ่ น เพื่ อชี้ แจง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น เสนอผ่ า นปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น อนุ มั ติ ใ นโครงการดั ง กล่ า ว แล้ ว แจ้ ง
ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อทราบ ดาเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอน
ที่กาหนดต่อไป
ขั้นตอนที่ ๒ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
๑. การเก็บข้อมูล
๒. การรวบรวมปัญหาสาคัญของท้องถิ่นจากการประชาคม
ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
๑. หลักและแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนการบริหารราชการแผ่นดิน, แผนพัฒนา
จังหวัดและนโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น เป็นต้น
๒. การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
- จุดแข็ง (Strength)
- โอกาส (Opportunity)
- จุดอ่อน (Weakness)
- อุปสรรค (Threat)
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
๑. การกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
๒. การกาหนดภารกิจหลัก หรือพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๕ การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ ๖

การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๗ การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๘ การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลคุระบุรี
ในบทนีไ้ ด้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาล
ตาบลคุระบุรี เช่น ที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข เศรษฐกิจ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนที่สอง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เช่น
โครงสร้าง กระบวนการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
เทศบาลตาบลคุระบุรี ตั้งอยู่ ณ สานักงานชั่วคราว อาคารศาลาประชาคมส่วนอาเภอ คุระบุ รี
หลังที่ว่าการอาเภอคุระบุรี เป็นเทศบาลในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของอาเภอคุระบุรีเป็นชุมชนสองข้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) โดยประชาชนอพยพมาจากหลายจังหวัดรวมเป็นกลุ่ม โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖ และได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบล
คุระบุรี ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก เขตการปกครองและการบริหารเทศบาลตาบลคุระบุรี มีเนื้อที่ ๖ ตารางกิโลเมตร
ระยะทางถึงกรุงเทพมหานคร ๗๓๐ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน (บางส่วน) ของ ๒ ตาบล (บางส่วน)
ดังนี้
๑. ตาบลคุระ ครอบคลุมพืน้ ที่ บางส่วนของหมูท่ ี่ ๑ และ หมู่ที่ ๘
๒. ตาบลแม่นางขาว ครอบคลุมพืน้ ที่ บางส่วนของหมู่ที่ ๒,๓,๔
มีอาณาเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๑๕ มีนาคม ๒๕๑๖) ดังนี้
ด้านทิศเหนือ
- หลักเขตที่ ๑ อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนอง-ตะกั่วป่า ตรงหลัก
ตารางกิโลเมตรที่ ๗๒๖ ตรงไปทางทิศเหนือในแนวตั้งฉากกับทางหลวงสายนี้ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งอยู่ห่างหลัก
เขตที่ ๑ ระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๒ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนางย่อนฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันออก
- จากหลักเขตที่ ๓ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงหมายเลข ๔ (ระนอง-ตะกั่วป่า)
ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางหลูฝงั่ ใต้
- จากหลักเขตที่ ๔ ตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองคุระฝั่งเหนือและห่างจากหลักเขตที่
๔ ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๕ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ( ระนอง-ตะกั่วป่า)

ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางปด ฝัง่ ตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๖ เลียบริมคลองบางปดฝัง่ ตะวันตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลัก
เขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่หา่ งจากริมทางหลวงแผ่นดินถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่หา่ งจากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดตามแนว
คลองบางปดระยะ ๔๕๐ เมตร
ด้านทิศใต้
- จากหลักเขตที่ ๗ เป็นแนวโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองนายทุยฝั่งตะวันตก
ด้านทิศตะวันตก
- จากหลักเขตที่ ๘ เลียบคลองนายทุยฝั่งตะวันออกข้ามคลองคุระและเลียบริมคลอง
คุระฝั่งเหนือไปบรรจบคลองบางหลู แล้วเลียบริมคลองบางหลูฝงั่ ใต้ ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่หา่ ง
จากริมทางหลวงแผ่นดิน วัดจากสะพานบางหลูระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๙ เป็นโค้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ถึงหลักเขตที่ ๑๐
ซึ่งตั้งอยู่หา่ งจากทางหลวงแผ่นดินตรงกิโลเมตรที่ ๗๒๖ วัดในแนวตัง้ ฉากระยะ ๕๐๐ เมตร
- จากหลักเขตที่ ๑๐ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับหลักเขตที่ ๑
ลักษณะทางกายภาพ
ภูมปิ ระเทศในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มภูเขา ในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี เป็นเมืองซึ่งขนานไปกับ
ถนนเพชรเกษมที่มีประชากรหนาแน่นเป็นย่านธุรกิจการค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ ประมาณร้อยละ ๗๐
ของถนน มีแม่น้าไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้าคลองนางย่อน แม่น้าคลองคุระ แม่น้าคลองบางหลู ทาให้เกิด
น้าท่วมในฤดูน้าหลาก
๒. สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี นอกจาก มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ตอนระนองตะกั่วป่า ซึ่งเป็นสามประสานและสามหลัก (ลาดยาง) มีระยะทาง ๖ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ เลน ประมาณ ๒
กิโลเมตร ยังมีถนนสายในเขตเทศบาลเชื่อม ตาบล หมูบ่ ้าน ซึ่งมีถนน ค.ส.ล. และลาดยาง ทั้งในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่สาคัญ ดังนี้
- ถนนสายเทศบาล ๑ (ซอยแสงทอง) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๐เมตร ไป
เชื่อมต่อกับถนนเข้าบ้านแสงทอง เขื่อนพระอร่าม (องค์การฯ) ใช้สัญจรและขนส่งพืชผล และวัต ถุดิบทางการ
เกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๒ (ซอยท่าเรือ) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) ผิวจราจกว้าง
๔ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตรไปที่ท่าเทียบเรือคลองนางย่อน
- ถนนสายเทศบาล ๓ (ซอยนางย่อน) เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) ผิวจราจร ๗ เมตร ยาว
๖๙๐ เมตร ไปเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงท้องถิ่น (กรมโยธาธิการ) เป็นถนนเข้าสู่หมู่บ้านและการขนส่งพืชผล
วัตถุดิบทางเกษตรเข้าสู่ตลาด

- ถนนสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) เป็นถนน ค.ส.ล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๙๖ เมตร ไปเชื่อมต่อกับ
ถนนเข้าบ้านทุ่งรัก เป็นถนนใช้สัญจรไปมาและใช้ขนส่งพืชผล และวัตถุดิบทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๕ (ซอยโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว
๘๘๔ เมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลไปไฟฟ้า เชื่อมซอยเทศบาล ๓ (ซอยนางย่อน) ใช้สัญจรไปมาในเขตเทศบาล
ตาบลคุระบุรี
- ถนนสายเทศบาล ๖ (ซอยศาลาประชาอุทิศ) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร
ไปบรรจบกับสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) ใช้สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๗ (ซอยทางด่าน ) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร ไป
เชื่อมต่อถนนไปบ้านทับช้าง ใช้สัญจรในเขตเทศบาล และเข้ าสู่บ้านทางด่าน และบ้านทับช้าง ขนส่งพืชผลวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
- ถนนสายเทศบาล ๘ (ซอยแสงเพชร) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๑๔เมตร ไป
บรรจบกับสายเทศบาล ๔ (ซอยทุ่งรัก) ใช้สัญจรภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๙ (ซอยบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๑ เมตร ไป
เชื่อมต่อกับสายบ่อหิน ใช้สัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
- ถนนสายเทศบาล ๑๐ (ซอยนายทุย) เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๑ เมตร ใช้
สัญจรไปมาภายในเขตเทศบาล
- ถนนสายเทศบาล ๓/๑ (ตลาดสดเทศบาล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔, ๑๐ เมตร ยาว ๔๖๗
เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๑ (ซอยโรงขนมจีน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๒ (ซอยนางนวล) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๓ (ซอยโรงเลื่อย) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๔/๔ (ซอยบ่อนไก่ ๑) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร
- ถนนสายเทศบาล (ซอยบ่อนไก่ ๒) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๑ (ซอยหลังวัด) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๗/๒ (ซอยหลังโรงเรียน ค.ช.พ.) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐
เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๑ (ซอยรื่นภิรมย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๓ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๒ (ซอยอุดมทรัพย์) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๖๗๕ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๓ (ซอยนายชวน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๘/๔ (ซอยโรงเรียนบ้านคุระเดิม) เป็นถนน ค.ส.ล. และหินกะสะผิวจราจรกว้าง ๔
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
- ถนนสายเทศบาล ๙/๑ (ซอยแยกบ่อหิน) เป็นถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร

การไฟฟ้า
การไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอคุระบุรี รับกระแสไฟฟ้าเชื่อมโยงจาก
สถานีอาเภอตะกั่วป่า โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วทุกพื้นที่ ของชุมชนเทศบาลตาบล คุระบุรี มีไฟฟ้าสาธารณะ
เข้าถึงทุกพืน้ ที่ ในเขตเทศบาล ประมาณ ๑,๘๕๖ ครัวเรือน
การประปา
การประปา เทศบาลตาบลคุระบุรีเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการเอง โดยใช้แหล่งน้าดิบธรรมชาติ (คลองนาง
ย่อน) ซึ่งปัจจุบันได้มีการต่อน้ามาจากเขื่อนชลประทานอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้สามารถให้บริการน้าแก่ประชาชนได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
การดาเนินงานของกองการประปา มีดังนี้
เทศบาลตาบลคุระบุรี ได้จาหน่ายน้าให้ผู้ใช้น้าในอัตราค่าน้าแบบก้าวหน้าตามระบบสากลเช่นเดียวกับ
การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง และประเทศอื่นๆ โดยมีอัตราค่าน้าประปา ดังนี้ ช่วงการใช้น้า
(ลบ.ม./เดือน) อัตราหน่วยละ ๕ บาท โดยจะมีการปรับอัตราค่าน้าประปาเพิ่มขึ้น เป็นอัตราหน่วยละ ๗ บาทตาม
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีผใู้ ช้นาประปาที
้
่เทศบาลตาบลคุระบุรีดาเนินการเองรวม ๘๔๖ ราย
การสื่อสารโทรคมนาคม
- โทรศัพ ท์ มีชุมสายโทรศัพ ท์อาเภอ อยู่ใ กล้โ รงพยาบาล มีหมายเลขเพีย งพอต่อจานวนประชากร
ผูใ้ ช้บริการ โทรศัพท์สาธารณะภายในชุมชนยังไม่เพียงพอ ระบบมือถือใช้ได้ทุกระบบ
- ไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทาการไปรษณีย์อยู่ใจกลางชุมชน ( อาคารเช่า ) บริการภายใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมบริการนอกเขตชุมชนด้วย
การใช้ท่ดี ิน
การใช้ที่ดนิ ส่วนใหญ่เป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรม รองลงมาก็เป็นที่ดินประเภทถนน
ที่ดนิ ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ แต่ละประเภทดังนี้ คือ
- ที่อยู่อาศัย
ประมาณ
๑๒๐.๙๘ ไร่ (๓.๓๑%)
- พาณิชยกรรม
ประมาณ
๗๐.๐๐ ไร่ ( ๑.๙๑%)
- อุตสาหกรรม
ประมาณ
๑๗.๒๓ ไร่
(๐.๔๗%)
- ชนบทและเกษตรกรรม
ประมาณ
๒,๘๐๓.๖๙ ไร่ ( ๗๖.๖๙%)
- สถาบันการศึกษา
ประมาณ
๓๑.๙๐ ไร่
(๐.๘๗%)
- สถาบันศาสนา
ประมาณ
๓๑.๙๐ ไร่
(๐.๘๗%)
- สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค ประมาณ
๒๓๗.๔๒ ไร่ (๖.๔๙%)
- ถนน
ประมาณ
๓๐๐.๐๐ ไร่ (๘.๒๑%)
- คลอง
ประมาณ
๔๒.๖๗ ไร่ (๑.๑๖%)

การจราจร
การจราจรหนาแน่นเขตชุมชนตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันตลาดนัด (อังคาร, เสาร์) มีทางหลวงหมายเลข
๔ (ตอนระนอง-ตะกั่วป่า) เป็นเส้นทางหลัก นอกจากนี้ก็มีเป็นถนนซอยเทศบาลต่าง ๆ ดังกล่าวตามข้อ ๒
การเกษตรกรรม
- การเพาะปลูก เป็นเกษตรกรรมหลักใช้พื้นที่รอบ ๆ ชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกผลไม้ (เงาะ, ทุเรียน, มังคุด,
ลองกอง) การทาสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ และนอกจากนี้เกษตรกรยังนิยมปลูก
แตงโมกันอย่างแพร่หลาย สามารถทาเงินรายได้ปีละจานวนมาก
- การประมง การเลีย้ งปลาน้าจืดเป็นสัตว์นา้ เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เชิงพาณิชย์
การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรม นอกจากโรงน้าแข็ง ก็เป็นอุตสาหกรรมย่อย ๆ ประเภท ซ่อม (เครื่องยนต์,
รถยนต์, จักรยานยนต์, เครื่องไฟฟ้า (ฯลฯ)
การพาณิชย์
การพาณิชย์ส่วนใหญ่ อยู่สองฟากทางหลวงแผ่นดินประมาณ ๖ กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นร้านขายของชา
รองลงไปเป็นการขายอาหารและเครื่องดื่ม อาจแยกได้ดังนี้
- ร้านค้าเครื่องชา
๕๐
ร้าน
- ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
๔๗
ร้าน
(โดยมีร้านอาหารที่จดทะเบียนจานวน ๒๐
ร้าน)
- ร้านจาหน่ายโทรศัพท์มอื ถือ
๘
ร้าน
- ร้านเสือ้ ผ้า
๑๕
ร้าน
- ร้านเสริมสวย
๑๖
ร้าน
- ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ
๕
ร้าน
- ร้านสินค้าอื่น ๆ
๒๐
ร้าน
นอกจากนี้ มีตลาดนัดเอกชน ๑ แห่ง เป็นแหล่งชื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร และของใช้ราคา
ถูก จัดขึน้ ทุกวันอังคารและวันเสาร์ ปัจจุบันเทศบาลได้ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลและตลาดกลางสินค้าพื้นเมืองแล้ว
เสร็จ และเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและความต้องการของประชาชนทาให้เทศบาลตาบลคุระบุรี ได้
ดาเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลคุระบุรี ซึ่งเริ่มดาเนินการได้ในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน
การบริการ
ในเขตพืน้ ที่มีกิจการบริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ดังนี้
- มีสถานบริการจาหน่ายน้ามัน ๑ ปั๊ม เปิดบริการเวลา ๐๕.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
- มีธนาคารบริการใช้สินเชื่อ ฝาก ถอน กู้ยืมรวม ๓ แห่ง คือธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- มีสถานีบริการรถร่วม บขส. จานวน ๑ แห่ง อยู่ในศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลตาบลคุระบุรี
- มีสถานบริการเริงรมย์ประเภทร้านอาหาร คาเฟ่ และคาราโอเกะ ๖ แห่ง
- มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สาหรับบริการนักท่องเที่ยวรวม ๑๓ แห่ง
การท่องเที่ยว
ในเขตพืน้ ที่ ไม่มแี หล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และโบราณสถานใดๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉพาะในช่วง
วันหยุด หรือช่วงเทศกาล ซึ่งจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวไปหมู่เกาะสุรินทร์และสิมิลัน เกาะระ เกาะพระทอง มาพัก
รอรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจานวนมาก
ด้านสังคม
มีชุมชนในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี จานวน ๓ ชุมชน ประกอบด้วย
๑. ชุมชนนางย่อน จานวนครัวเรือนที่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ ๒๐๐
ไร่ ๗๔๑ ครัวเรือน จานวนประชากร ๙๒๔ คน แยกเป็นชาย ๕๐๘ คน หญิง ๔๑๖ คน
๒. ชุมชนทุ่งมะเดื่อ จานวนครัวเรือนส่วนใหญ่ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ ซึ่งมีพืน้ ที่รวมประมาณ ๕๐๐ ไร่
๕๖๗ ครัวเรือน จานวนประชากร ๑,๓๓๑ คน ชาย ๖๓๘ คน หญิง ๖๙๓ คน
๓. ชุมชนแม่นางขาว จานวนครัวเรือน ๕๖๕ ครัวเรือน จานวนประชากร ๑,๑๑๖ คน
แยกเป็นชาย ๕๔๗ คน หญิง ๕๖๙ คน (ไม่มที ี่ราชพัสดุ) โดยสามารถเขียนเป็นตารางข้อมูลชุมชนได้ดังนี้
ลาดับ
ชื่อชุมชน
ที่
๑ ชุมชนนางย่อน
๒ ชุมชนทุ่งมะเดื่อ
๓ ชุมชนแม่นางขาว
รวม

จานวนบ้าน
(ครัวเรือน)
๗๔๑
๕๖๗
๕๖๕
๑,๘๗๓

จานวนประชากร
(คน)
๙๒๔
๑,๓๓๑
๑,๑๑๖
๓,๓๗๑

(ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, มกราคม ๒๕๕๕)
นอกจากนีส้ ามารถแยกประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ ได้ดังนี้
เพศชาย

เพศหญิง

อายุ (ปี)

จานวน (คน)

อายุ (ปี)

จานวน (คน)

น้อยกว่า ๑

๕

น้อยกว่า ๑

๑

๑-๖

๑๔๒

๗ - ๑๒

๑๓๙

๑๓ - ๑๗

๑๕๑

๑-๖
๗ - ๑๒
๑๓ - ๑๗

๑๒๒
๑๓๑
๑๓๐

๑๘ - ๖๐

๑,๐๗๑

๑๘ - ๖๐

๑,๐๙๕

๖๑ ขึน้ ไป

๑๘๑

รวม

๑,๖๘๔

๖๑ ขึน้ ไป
รวม

๑๙๘
๑,๖๗๖

(ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, มกราคม ๒๕๕๕)
- ผูน้ ับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๕ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด จานวน ๑ แห่ง
- ผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๓ ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล อื่น ๆ ร้อยละ ๒
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่สาคัญที่เทศบาลตาบลคุระบุรี ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่น ประเพณีตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันสาคัญอันเกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือ
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น และประเพณีที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ประเพณีกินผัก ที่มีประวัติมา
ยาวนาน แต่ในเขตเทศบาลเพิ่งจะมีศาลเจ้าเกิดขึ้นจานวน ๑ แห่ง งานประเพณีกินผัก ตรงกับวันขึ้น ๑ - ๙ ค่า
เดือน ๙ ของจีน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม ของทุกปี งานเทศกาลกินผักเป็นงานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้า
มาอาศัยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี ยึดถือปฏิบัติมาช้านานและเพื่อเป็นการถือศีลปฏิบัติธรรม ชาระร่างกายและ
จิตใจให้บริสุทธิ์ และในช่วงเทศกาล ๙ วัน ๙ คืนนี้ จะมีพธิ ีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธี
สะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น
ด้านการศึกษา
เทศบาลได้ให้ค วามสาคั ญด้านการพั ฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ซึ่งได้รับ การถ่ายโอนจากกรมการศึก ษา
เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางแห่งการปลูกฝังจิตสานึก เพื่อสืบทอดประเพณีของชุมชน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชนในการดาเนินการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการศูนย์เด็กเล็ก ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะกรรมการวัด โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเป็นศูนย์
พัฒนาเด็ ก เล็ ก ที่ไ ด้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกั บ โรงเรี ย นอนุบ าลของเอกชนได้ เด็ก เองก็ ต้องได้รับ ความรู้ มี
พัฒนาการที่ดี และมีความเป็นระเบียบวินัย
โดยในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรีมศี ูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนรวม ๕ แห่ง
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดสามัคคีธรรม
๒. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน
๓. โรงเรียนคุระบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๔. โรงเรียนบ้านคุระ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๕. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
นอกจากนีย้ ังมีศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จานวน ๑ แห่ง
ด้านกีฬาและนันทนาการ
มีสนามบาสเกตบอลจานวน ๑ แห่ง สนามตะกร้อ ๑แห่ง สนามฟุตบอลจานวน ๕ แห่งห้องสมุดประชาชน
๑ แห่ง สวนสุขภาพ จานวน ๑ แห่ง

ด้านสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑ แห่ง เตียงคนไข้ ๓๐ เตียง บุคลากรทาง
การแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ประกอบด้วย
- แพทย์จานวน ๓ คน
- พยาบาล ๓๓ คน
- ทันตแพทย์
๔ คน
- เภสัชกร ๓
คน
การจัดการมูลฝอย
การเก็บรวบรวมมูลฝอยและการขนส่งภารกิจนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด โดยมีแผนการดาเนินงานเก็บขน จานวน ๑ รอบ คือ รอบเวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. เป็น
การเก็บขนขยะมูลฝอย (ชุมชน) สถานประกอบการ บ้านพักอาศัย โดยครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล จานวน ๖
ตารางกิโลเมตร มีรถบรรทุกขยะรับผิดชอบ จานวน ๒ คัน ในการเก็บขนขยะสามารถดาเนินการจัดเก็บได้ โดยมี
ขยะตกค้างที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขประมาณ ประมาณ ๐.๐๒ ตัน/วัน และนอกจากภารกิจที่กล่าวมาแล้ว
กองสาธารณสุข ยังได้ดาเนินการจ้างเหมารถตักหน้าขุดหลังของบริษัทเอกชนมาดาเนินการช่วยฝังกลบ
การกาจัดขยะมูลฝอย
ที่ทิ้งขยะของเทศบาลพื้นที่ ๑๕ ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตาบลคุระ เป็นภารกิจที่เทศบาลตาบลคุระบุรี
ดาเนินการ เพื่อรับกาจัดขยะมูลฝอยของในพื้ นที่อาเภอคุระบุรี จากทุกองค์กรปกครองท้องถิ่นและจากเอกชน
ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบล ๓ แห่ง รวมทั้งขยะของที่พักอาศัย ร้านค้า สถานประกอบการของเอกชน
ต่างๆ มีระบบกาจัดขยะโดยฝังกลบ (Land Field) ปัจจุบันมีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน (เฉพาะในเขตเทศบาล
ตาบลคุระบุรี)
ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลคุระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งในอีก ๕๑๐ ปี ข้างหน้า หากเทศบาลไม่สามารถจัดทาที่ทิ้งขยะให้ได้มาตรฐาน เทศบาลตาบลคุระบุรีจะเกิดปัญหาในเรื่อง
ขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก จาเป็นจะต้องเร่งรัดการนาขยะอินทรีย์ซึ่งมีปริมาณสูง ไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ เพื่อลด
ปริมาณขยะอย่างยั่งยืน ตลอดจนยังต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตามครัวเรือนอย่างจริงจัง
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนดาเนินการโดยสถานีตารวจภูธร อาเภอคุ
ระบุรี จานวน ๑ แห่ง มีป้อมยามตารวจ ๒ แห่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลจัดตั้งศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยต่างๆ และร่วมกับสถานีตารวจภูธร
อาเภอคุระบุรี ตั้งจุดคอยบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยมีพนักงานดับเพลิง ๖ คน อปพร. จานวน
๑๔๐ คน
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติการ
๓.๑ รถยนต์ดับเพลิง
๑ คัน
๓.๓ รถยนต์กระบะปิกอัพ ๒ ตอน ๒ คัน

๓.๒ รถยนต์บรรทุกน้า
๓.๔ รถขยะแบบอัดท้าย

๓ คัน
๒ คัน

๓.๕ รถขยะเทท้าย
๑ คัน
๓.๗ รถยนต์กระบะปิกอัพตอนครึ่ง ๑ คัน
๓.๙ เครื่องพ่นหมอกควัน, เครื่องตัดหญ้า

๓.๖ รถจักรยานยนต์
๓.๘ รถตักหน้าขุดหลัง
๓.๑๐ รถดูดสิ่งปฏิกูล

๒ คัน
๑ คัน
๑ คัน

ด้านการเมืองการบริหาร
การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลตาบลคุระบุรี อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้านการเมืองการ
บริหาร ของเทศบาลตาบลคุระบุรี รวมทั้งอัตรากาลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี้
เทศบาลตาบลคุระบุรี ประกอบด้วย
(๑) สภาเทศบาล ทาหน้าที่นติ ิบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย
สมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น จานวน ๑๒ คน อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๔ ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูว้ ่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
(๒) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บ ริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จานวน ๒ คน เลขานุการจานวน ๑ คน และยังมี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอกี ๑ คนซึ่งมาจากการแต่งตัง้ จากนายกเทศมนตรี
ทั้งนีม้ ีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
สามารถแบ่งแยกประเภทอานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติและอานาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.
๒๕๔๖ ไว้ดังนี้
๑. หน้าที่ที่จะต้องทาในเขตเทศบาล
๑.๑ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๑.๒ ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
๑.๓ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่เป็นสาธารณะรวมทั้งการกาจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
๑.๔ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๑.๕ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๑.๖ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๑.๗ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
๑.๘ บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑.๙ หน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

๒. หน้าที่ที่อาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
๒.๑ ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา
๒.๒ ให้มโี รงฆ่าสัตว์
๒.๓ ให้มีตลาดหรือท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๒.๔ ให้มีสุสานและฌาปนกิจ
๒.๕ บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
๒.๖ ให้มกี ารบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๒.๗ ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๒.๘ ให้มแี ละบารุงทางระบายน้า
๒.๙ เทศพาณิชย์
ส่วนการบริหารของเทศบาลตาบลคุระบุรี
การบริหารงานของเทศบาลตาบลคุระบุรี ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นกองและงาน โดยมีหัวหน้า
ส่วนการบริหารที่เรียกว่า หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าสานักปลั ด เป็นผู้บังคับบัญชาของสานัก/กองนั้นๆ และภายใน
สานัก/กอง จะแยกเป็นงาน ในงาน จะมีหัวหน้างานซึ่งการบังคับบัญชาและการบริหารงานทั้งหน่วยงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดเทศบาล โครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการต่างๆ ภายในเทศบาลตาบลคุระบุรี มีดังนี้
โครงสร้างส่วนราชการสานักปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
งานธุรการ

งานแผนและงบประมาณ
งานการ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและบัตร
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย
แนวทาง แผนการปฏิบัตริ าชการของเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการกองคลัง
หัวหน้า กองคลัง
งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

งานจัดเก็บและพัฒนา

งานพัสดุและทรัพย์สิน

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคั ญ ฎีก า งานเกี่ ย วกั บเงิ น เดือ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน เงิ น บาเหน็ จ บานาญ เงิ น อื่น ๆ งานเกี่ ย วกั บกา รจั ด ทา
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดรองประจาเดือน ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย

โครงสร้างส่วนราชการกองช่าง
หัวหน้ากองช่าง
งานธุรการ

งานสาธารณูปโภค

งานจัดสถานที่และไฟฟ้า

งานผังเมือง

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารวจ ออกแบบ การจัดทาข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบ
คุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การควบคุม
การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ามัน
เชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

โครงสร้างส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความ

งานสัตวแพทย์

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์

โครงสร้างส่วนราชการกองการศึกษา
หัวหน้ากองการศึกษา
งานธุรการ

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษา
นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน

โครงสร้างส่วนราชการกองการประปา
หัวหน้า กองการประปา
งานผลิตและบริการ

งานการเงินและบัญชี

งานธุรการ

อานาจหน้าที่ : ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตจาหน่ายและบริการ งานมาตรวัดน้า งานการเงินและบัญชี และอื่นๆ
เกี่ยวกับกิจการด้านประปาของเทศบาล

ด้านการคลังงบประมาณ
สถิตริ ายรับจริง-จ่ายจริง เทศบาลตาบลคุระบุรี ย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔)
พ.ศ./
รายการ
รับจริง
จ่ายจริง

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕,๙๘๙,๒๗๗.๓๘ ๓๘,๙๓๗,๕๘๗.๓๙ ๓๔,๖๙๕,๑๒๖.๗๕

๓๕,๕๓๓,๖๒๖

๓๒,๓๗๖,๒๔๒

๒๐,๕๔๖,๐๘๘.๘๔

๒๙,๖๔๒,๕๓๙

๓๐,๑๘๖,๗๒๔

๓๘,๓๙๙,๓๑๑.๔๓

๒๕๕๒
๓๔,๓๔๓,๔๘๘.๐๕

(ที่มา : กองคลัง เทศบาลตาบลคุระบุรี, มกราคม ๒๕๕๕)

ส่วนที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
หลักและแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคมุ้ กันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มคี ุณภาพ
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวติ อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่ม
พืน้ ที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย

๒.

๓.

๔.

๕.

๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวติ ในสังคม
๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มคี ุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การส่งเสริมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพ
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
๓.๗ ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มคี ุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มปี ระสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมภิ าคต่างๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ

๕.๖ การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมนานาชาติที่มคี ุณภาพชีวติ ป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดรี ะหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มผี ลบังคับใช้แล้ว
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นสังคมทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร้างภูมคิ ุ้มกันด้านการค้า
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดา้ นสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
๒. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
พัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่ง
จะนาไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อ
ประโยชน์สุ ขของประชาชนชาวไทยทุ ก คน โดยยึ ดหลัก การบริห ารที่มี ความยืด หยุ่ นที่ คานึง ถึง พลวัต รการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะดาเนินการให้บรรลุ
ภารกิจดังกล่าวภายใต้แนวทางพื้นฐานหลัก ๓ ประการ คือ
หนึ่ง เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพืน้ ฐานที่สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
สอง เพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
สาม เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อม
และความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง

กรอบการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก เช่น
๑.๑ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”
๑.๓ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ เช่น
๒.๑ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี
เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน
นโยบายที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ เช่น
๓.๑ นโยบายสร้างรายได้
๓.๒ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
๓.๓ นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น
๔.๑ นโยบายการศึกษา
๔.๒ นโยบายแรงงาน
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
๕.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๕.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
๕.๕ สร้างความตระหนักและจิตสานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๖ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เช่น
๖.๑ เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ ฐานขององค์ความรู้
๖.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
นโยบายที่ ๗ นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม
๘.๓ สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
๓. แผนพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์จังหวัดพังงา
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาระดับโลก เกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ ฝั่งทะเลอันดา
มัน ”
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๒. พัฒนาการเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
๔. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการสื่อสารที่ทันสมัย
๕. ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
๖. ขยายฐานตลาดท่องเที่ยวใหม่และรักษาตลาดนักท่องเที่ยวเก่า
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรการเกษตร
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร
๕. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. ใช้มาตรการปราบปรามผูก้ ระทาผิดกฎหมายการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือถูกทาลาย
๓. สร้างจิตสานึกและการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์การพัฒนา
๑. พัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึง
๒. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้/ความสามารถและการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประชาชน
๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและระบบการให้บริการประชาชน
๖. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๗. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๘. เสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของครัวเรือนยากจน
๙. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพังงา
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา
“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน มีคุณภาพชีวติ ที่ดี”
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวิติศาสตร์
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มกี ารรวมตัวที่เข้มแข็งโดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง
๓. พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวให้สะดวก/ปลอดภัย
๔. สนับสนุนการลงทุนภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
๗. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
๒. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้าน

การเกษตร
๔. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน
๓. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
๔. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
๕. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง
๗. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย
๘. พัฒนาแหล่งน้า

๕. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
สะอาดสวยงามภูมทิ ัศน์
ยืนหยัดมาตรฐานคุณภาพชีวิต
เน้นประสิทธิผลการศึกษา
สื่อภาษา พัฒนาการท่องเที่ยว
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. สนับสนุนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ รณรงค์ปลูกต้นไม้ทั่วเขตเทศบาล
๒. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดบ้านเมือง การจัดเก็บขยะ การคัด
แยกขยะ ขยะรีไซเคิล การกาจัดสิ่งปฏิกูล ลด เลิกการใช้ถุงพลาสติก
๓. ถนนไร้ฝุ่น คูนาไร้
้ ยุงลาย ไร้กลิ่น
ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ คลองนางย่อน
๕. จัดหาที่ดนิ สร้างโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่
นโยบายด้านสังคมและการสาธารณสุข
๑. ส่งเสริมระบบสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นดาเนินการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒. จัดสรรเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมจัดหาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยผูด้ ้อยโอกาส ตามความเหมาะสม
๓. จัดให้มกี ารป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๔. จัดระบบดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ให้ได้รับความรู้ เพื่อให้พน้ ภัยจากอบายมุขต่าง ๆ และ
ดูแลผูด้ ้อยโอกาสให้สามารถมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้

๔.

๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มคี วามพร้อม
นโยบายด้าน
การศึกษาและกีฬา
๑. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มคี วามทันสมัย
๒. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
๓. พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ / ลานกีฬา ลานวัฒนธรรม/ทาสนามเปตอง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๕. ในอนาคตจะมีโรงเรียนอนุบาลเป็นของเทศบาลเอง
๖. ส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผูด้ ้อยโอกาส การฝึกอาชีพให้กับผูพ้ ิการ
ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีงานทา
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการแก่ประชาชนทุกวัย รวมถึงสถานศึกษา
ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาล
๘. เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์และการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นแก่ประชาชน
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
๑. สนับสนุนส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้ส่อื สารกับ
นักท่องเที่ยว
๒. ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลให้ดยี ิ่งขึ้นเพื่อความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
๓. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอาเภอคุระบุรี
๔. อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
๑. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้สามารถบริการ
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คูระบายน้าตามความจาเป็นเร่งด่วน โดยยึดแผนงาน
ที่มาจากการประชาคมของชุมชน
๓. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสาย เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
๔. ดาเนินการก่อสร้างสานักงานเทศบาล
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๑. ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน
๒. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าพืน้ เมืองและพืชผลเกษตร
๓. สนับสนุนการอบรมอาชีพเสริมให้กับชุมชน
นโยบายด้านประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมปิ ัญญา จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาวัฒนธรรมอาเภอเพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์
และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยทรงดา
๓. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา พร้อมสร้างความ
สมานฉันท์ ความเข้าใจอันดีในการอยู่รว่ มกัน
นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
๑. รณรงค์และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชนประชาชนโดยเน้นระบบคุณธรรม
และจริยธรรม
๒. พัฒนาระบบและวิธีการบริหารงานของเทศบาลให้สามารถบริหารประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
๓. พัฒนาเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร พนักงาน สมาชิกสภาท้องถิ่น อ.ส.ม. กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ประสานงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะภาคีการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๖. การวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑. เป็นเทศบาลที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วนสมบูรณ์
๒. มีการจัดทาระบบผังเมืองการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๓. มีการดารงไว้ซึ่งวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
๔. มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจบริการนักท่องเที่ยว
๕. มีสถานที่พักสาหรับบริการนักท่องเที่ยวทีไ่ ด้มาตรฐาน
๖. มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์
๗. มีความเป็นประชาธิปไตยในด้านการเมืองการบริหาร
๘. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
๙. มีสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารและการคมนาคมที่สะดวก
๑๐. มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาไว้รองรับ
๑๑. มีโรงพยาบาล สถานีตารวจไว้รองรับความปลอดภัย
จุดอ่อน (Weakness)
๑. ที่อยู่อาศัยของราษฎรเป็นที่ราชพัสดุ
๒. ขาดการวางระบบจราจรถนนเพชรเกษมที่ครบถ้วนสมบูรณ์
๓. สถานที่ทิง้ ขยะของอาเภอคุระบุรีอยู่ในเขตเทศบาล

๔. ไม่มีการวางระบบบาบัดน้าเสียลงสู่แม่น้าลาคลอง
๕. ขาดการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน
๖. ไม่มสี ถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดเทศบาล
๗. ขาดสถานธนานุบาลในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี
๘. ขาดท่าเทียบเรือไว้รองรับในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี
โอกาส (Opportunity)
๑. การเปิดโอกาสของกรมธนารักษ์ในการขอใช้/ขอเช่าที่ราชพัสดุหรือยกเลิกที่ราชพัสดุ
๒. สร้างเกาะกลางถนนพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและติดตั้งกล้องวงจรปิด
ถนนเพชรเกษม
๓. ขยายถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลตาบลคุระบุรี
๔. จัดหาหรือปรับปรุงสถานที่ทิง้ ขยะ
๕. ออกเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
๖. ออกเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗. จัดหาสถานที่ในการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
๘. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน
๙. การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
อุปสรรค (Threat)
๑. ระบบการบริหารของภาครัฐไม่มีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามขั้นตอน ติดขัดด้วย
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
๒. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. ความร่วมมือของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย
๔. ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ของประชากร
๕. งบประมาณที่ได้รับไม่สมดุลกับความจาเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๖. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
๗. ปัญหาแรงงานต่างด้าว
๘. ไม่สามารถเข้าไปดาเนินการในถนนเพชรเกษมได้ เนื่องจากนอกเหนืออานาจหน้าที่

ส่วนที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ได้ดาเนินการโดยทาการวิเคราะห์ ศึกษาความ
เป็นไปได้ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสความเป็นไปได้ โดยให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี
“ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า การพัฒนาต้องเป็นระบบและยั่งยืน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี
๑. จัดวางระบบหลักประกันสุขภาพครบทุกเพศทุกวัย
๒. สร้างมาตรการในการป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโดยนาเทคโนโลยีและภาษา
มาปรับใช้ในการเรียนการสอน
๔. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
๕. สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๖. น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาชุมชน
๗. พัฒนางานวิสาหกิจชุมชน
๘. วางระบบการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้งการบาบัดน้าเสีย
๙. เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในเขตชุมชน
๑๐. นาระบบหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและระบบบริการสาธารณะ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๒. ประชาชนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงและก้าวทันเทคโนโลยี
๓. ประชาชนมีอาชีพที่พึ่งตนเองได้และมีรายได้เพียงพอ
๔. ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๕. สิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อการดารงชีวิต
๖. มีระบบการบริหารจัดการที่ดแี ละการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๗. การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง

กลมกลืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย (Targets)

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และ
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

๑. ร้อยละของประชาชนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ

๑. ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุขต่างๆ ร้อยละ
๑๐๐ ของประชาชนทั้งหมด

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

๘๕%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ

๒. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
คุระบุรีทั้งหมดมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

๘๕%

๑๐๐%

๓. จานวนกล้องวงจรปิด
(CCTV) ที่ติดตั้งในเขต
เทศบาลตาบลคุระบุรี

๓. ติดตัง้ กล้องวงจรปิด (CCTV)
เพื่อเฝ้าระวังกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๔. ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับหลักประกันสุขภาพที่
ครบถ้วน

๔. จัดวางระบบหลักประกัน
สุขภาพครบทุกเพศทุกวัย

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๕. ร้อยละของประชาชนที่มา
ใช้บริการสถานที่ออกกาลัง
ครบวงจร

๕. มีศูนย์ฟิตเน็ตของเทศบาล
ตาบลคุระบุรีไว้บริการประชาชน

๑๐๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๙๐%

๑๐๐%

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)
๒. ประชาชนมีการศึกษา
อย่างทั่วถึงและก้าวทัน
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๑. ร้อยละของความพร้อมใน ๑. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
การให้บริการการศึกษาระดับ เกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ก่อนวัยเรียน

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของความพร้อมใน ๒. มีโรงเรียนอนุบาลสังกัด
การให้บริการการศึกษาระดับ เทศบาลตาบลคุระบุรี
ปฐมวัย

๑๐๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๙๐%

๑๐๐%

๓. ร้อยละของเยาวชนที่มี
การศึกษาขั้นต่าในภาคบังคับ

๓. เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
คุระบุรีทั้งหมดต้องได้รับ
การศึกษาขั้นต่าภาคบังคับ

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๔. ร้อยละของประชาชนที่มี
ช่องทางในการเรียนรู้ขา่ วสาร
ที่ทันสมัย

๔. ประชาชนมีชอ่ งทางในการ
เรียนรู้ขา่ วสารที่ทันสมัยร้อยละ
๑๐๐ ของประชาชนทั้งหมด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๕. ร้อยละของเยาวชนและ
ประชาชนที่มีความรู้และ
สามารถสื่อภาษาได้มากกว่า
๑ ภาษา

๕. เยาวชนและประชาชนมีความรู้
และสามารถสื่อภาษาได้มากว่า ๑
ภาษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ประชากรทั้งหมด

๘๐%

๕๐%

๕๕%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)
๓. ประชาชนมีอาชีพที่พึง
ตนเองได้และมีรายได้
เพียงพอ

๔. ส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เป้าหมาย (Targets)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๑. ร้อยละของครัวเรือนที่นา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประกอบอาชีพ

๑. ครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบล
คุระบุรีนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประกอบอาชีพไม้นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของทั้งหมด

๘๐%

๕๐%

๕๕%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๒. ร้อยละของครัวเรือนในเขต ๒. ครัวเรือนในเขตเทศบาล
เทศบาลที่ได้รับการอบรมด้าน ทั้งหมดได้รับการอบรมด้านอาชีพ
อาชีพ

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๓. จานวนประชาชนในวัย
ทางานที่วา่ งงาน

๓. ประชาชนในวัยทางาน มีงาน
ทาและมีรายได้เพียงพอ

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑. ร้อยละของนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในอาเภอ
คุระบุรี

๑. การปรับปรุงศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยวเทศบาลตาบลคุระบุรีให้
ได้มาตรฐานทางด้านการ
ให้บริการสูงสุด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่
ประทับในการให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว

๒. นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ
ต่อการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๓. จัดทาฐานข้อมูล (แผนที่)
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
อาเภอคุระบุรีอย่างทั่วถึง

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑. จานวนครัวเรือนที่มีการ
๑. มีศูนย์กาจัดขยะรวมอาเภอ
กาจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ คุระบุรีที่ได้มาตรฐาน

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การบาบัดน้าเสียของชุมชน

๒. มีระบบบาบัดน้าเสียชุมชนที่ได้
มาตรฐาน

๑๐๐%

๕๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๑๐๐%

๓. การจัดภูมทิ ัศน์ของชุมชน
ให้เกิดความสวยงามและเป็น
ระเบียบ

๓. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบล
คุระบุรีมีความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวเขต
เทศบาล

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๔. ร้อยละของพื้นที่สเี ขียวที่
เพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตาบล
คุระบุรี

๔. มีพ้ืนที่สเี ขียวในเขตเทศบาล
ตาบลคุระบุรีเพิ่มขึ้นเต็มพืน้ ที่

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑. ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการบริการที่ดจี าก
เทศบาลตาบลคุระบุรี

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการของเทศบาล
ตาบลคุระบุรี

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๓. ร้อยละของการเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอาเภอคุระบุรี
๕. สิ่งแวดล้อมที่ดี
มีทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงพอต่อการดารงชีวิต

๖. มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดแี ละการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย (Targets)

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)

เป้าหมาย (Targets)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๒. ประชาชนในเขตเทศบาล
ทั้งหมดมีส่วนร่วมกับเทศบาลใน
การพัฒนาท้องถิ่น

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๓. ร้อยละของประชาชนที่มี
๓. ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามรู้
ความรู้ความเข้าใจในการ
ความเข้าใจในการปกครอง
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย

๑๐๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๔. ร้อยละของผู้บริหาร
๔. พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ได้รับการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับ
ดูงาน ปีละ ๑ ครัง้
การพัฒนาศักยภาพ

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ส่วนร่วมกับเทศบาลตาบล
คุระบุรี

๕. เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัตงิ านที่ได้
มาตรฐาน

๕. มีสานักงานเทศบาลตาบล
คุระบุรีแห่งใหม่ที่มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ านที่
ทันสมัยและเพียงพอ

๖. เทศบาลตาบลคุระบุรีใช้หลัก
๖. ร้อยละของการนาหลัก
ธรรมาภิบาลมาพัฒนาองค์กร ธรรมาภิบาลในการพัฒนาองค์กร
และระบบบริการสาธารณะ
และระบบบริการสาธารณะ

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (Goals)

๗. การให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่เพียงพอ
และทั่วถึง

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

(KPIs)

(Base Data)

เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๖-๖๐

ปี ๕๖

ปี ๕๗

ปี ๕๘

ปี ๕๙

ปี ๖๐

๗. ร้อยละของประชาชนที่มา ๗. มีการจัดตัง้ สถานธนานุบาล
ใช้บริการสถานธนานุบาลของ ของเทศบาลตาบลคุระบุรี
เทศบาลตาบลคุระบุรี

๑๐๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑. ร้อยละของประชาชนที่มี
๑. ประชาชนมีการคมนาคมที่
การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ ๑๐๐
ของประชากรทั้งหมด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๒. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้า ๒. ครัวเรือนที่มีน้าสะอาด
สะอาดสาหรับอุปโภค-บริโภค อุปโภค-บริโภค มีร้อยละ ๑๐๐
ของครัวเรือนทั้งหมด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๓. ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าสาธารณะใช้

๓. ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าสาธารณะ
ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีร้อย
ละ ๑๐๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๔. ร้อยละของประชาชนที่มี
ความปลอดภัยในการสัญจร
บนท้องถนน

๔. เพิ่มช่องทางการขยายถนน
สี่เลนและเกาะกลางถนนพร้อม
สัญญาณไฟจราจร

๑๐๐%

๕๐%

๖๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

ส่วนที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๑ สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ
๑.๓ จัดวางระบบหลักประกันสุขภาพทุกเพศทุกวัย ส่งเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และพัฒนาการเรียนรูต้ ามความจาเป็น
แก่เด็กและเยาวชน
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางการศาสนา
๒.๓ อนุรักษ์และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จริยธรรม
คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจน และ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ พัฒนา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเทีย่ ว
๓.๓ พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
๓.๔ ส่งเสริม และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
สานักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองและการปกครอง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ
และโครงสร้างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล รวมถึงการจัดการ
ระบบบาบัดน้าเสีย
๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร การบริหารงานบุคคล พัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิ านของเทศบาลตาบลคุระบุรี
๕.๓ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพประชาชน
๕.๔ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ รวมทัง้ เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
๖.๑ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ท่าเทียบเรือ และ
โครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็น
๖.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา
๖.๓ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
๖.๔ พัฒนาระบบจราจร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
กองคลัง, สานักปลัดเทศบาล
กองช่าง
กองช่าง, กองการประปา
กองช่าง
กองช่าง

ส่วนที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล
องค์ประกอบ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ กาหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ไว้ดังนี้
ข้ อ ๒๘ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสอง
ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตาม และประเมินผลโครงการ โดยการกาหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตาม
และประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กาหนดไว้
หรือไม่ และผลของการดาเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบใน
ระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะที่การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดาเนิน
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย
การคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนีค้ วรกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย
โครงการละ ๑ ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

************************

ประกาศเทศบาลตาบลคุระบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)
.............................................
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๖ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อใช้เป็น
กรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และ เพื่อให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
บัดนี้ เทศบาลตาบลคุระบุรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคุระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สาโรจน์ จันทร์แก้ว
(นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตาบลคุระบุรี

