ผลการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลกระจับ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้นโยบาย
การบริหารงานของนางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพ่อ
แม่พี่น้องประชาชน ให้เข้ามาพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “บริการดีมีมาตรฐาน สาน
สร้างสังคมเป็นธรรม นําสู่เมืองน่าอยู่” คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกคน ได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเร่งพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัยในทุก ๆ ด้านไป
พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้
เข้าถึงทุกพื้นที่ ด้านสวัสดิการสังคม จัดการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ส่วนด้านการบริหาร ด้านการศึกษาตลอดจนด้านสาธารณสุข
ได้มีการบริการประชาชน ทั้งนี้ผลงานการพัฒนาทุกด้าน ล้วนแล้วแต่ได้รับความ
ความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงแรง
สนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกระจับที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าในการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

*สร้างโอกาสและช่องทางเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลกระจับ อาทิเช่น อบรมอาชีพการทําขนม การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกทําลูกประคบ น้ําดื่มสมุนไพร เป็นต้น
**ส่งเสริมให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ อสม. ,ชมรม
ผู้สูงอายุ ,คณะกรรมการชุมชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน ของ
เทศบาลให้เป็นแกนนําในเรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านสาธารณสุข
ด้านกีฬา ด้านเอาชนะยาเสพติด ด้านประชาธิปไตย ฯลฯ เพื่อ
นําไปพัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง *** จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายเพิ่มเติมในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพ ลด
ปัญหาการเจ็บป่วย และเป็นการใช้เวลาว่างโดยการออกกําลังกาย



ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา ขยายเขตไฟฟ้า ขยายเขตประปา
เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อบริการน้ําประปาอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ
มีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภค อาทิ
๑.ก่อสร้างรัว้ พร้อมป้ายชื่อ ก่อสร้างเสาธง ติดตั้งมุ้งลวด เหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ริมบึงกระจับ)
๒.ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาลกระจับ๒๙/๑
บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับรึมบึง
กระจับ พร้อมติดตั้งราวกั้นอันตรายบริเวณริมบึงกระจับ ,
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาลกระจับ๑๖ , ก่อสร้างถนนผิวหิน
คลุกบดอัดแน่นซอยเทศบาลกระจับ ๑๘
๓.ก่อสร้างรางระบายน้ําซอยเทศบาลกระจับ ๒๕
๔.ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งใหม่ ,บริเวณ
สวนสาธารณะบึงกระจับ , บริเวณหมู่๑๑ ต.หนองอ้อ ,บริเวณ
ซอยกระจับ ๖, บริเวณซอยกระจับ ๔/๔,บริเวณซอยข้างอู่วงษ์ลือ
ชัย,ติดตัง้ เสาไฟฟ้าแบบเสาสูง (hi-mass)บริเวณสามแยกกระจับ
๕. ปรับปรุงหอถังและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอถังประปา
จํานวน ๙ หอถัง , ขยายเขตประปาซอยเทศบาลกระจับ ๔/๑.๑ ,
บริเวณซอยบ้าน ผช.สมบุญ โพธิ์ศรี และบริเวณซอยข้างอูว่ งษ์ลือ
ชัย ,เปลี่ยนท่อเมนประปา บริเวณปากทางเข้าโรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโกถึงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ซี.เค
๖.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตเทศบาล ๕ จุด จํานวน ๑๖ ตัว



ด้านการสาธารณสุข

เสริมสร้างสุขอนามัย ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกโดยการ
รณรงค์พ่นหมอกควันกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ อสม.ในการ
บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นฟรี การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การสอนเล่น
โยคะ แอโรบิค และการจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนไว้บริการประชาชนทุกชุมชน จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่มีปัญหาทางกายภาพโดยแพทย์แผนไทย(นวด)ใน
ชุมชน และออกให้บริการกับผู้ป่วยติดเตียงถึงที่บ้าน มีรถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ด้านการพัฒนาชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีคุณค่าทางสังคม อาทิเช่น บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ณ จุดบริการชุมชนเป็นประจําทุกเดือน ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ การซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไทองค์ราชันย์ จํานวน ๑๒ หลัง การออกเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุและผู้ปว่ ยติดเตียงในชุมชน ส่งเสริมพัฒนา กิจกรรมกลุ่ม
สตรีของเทศบาล ส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชน เป็นต้น



ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

* พัฒนาการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน
จัดการประชุมผูป้ กครองศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ ทําความเข้าใจ
ในการร่วมกันดูแลบุตรหลานในวัยเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เรียน และพัฒนาการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย ** ส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ รับฟังธรรมะทุกวันพระ พร้อมทั้ง
ขยายโอกาสในการศึกษาโดยก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง
ใหม่ แห่งที่ ๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับ
***สร้างเกาะคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับ ยาเสพติด พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน อบรมต้นกล้าประชาธิปไตย ***
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจัดโครงการธรรมะนําทาง วัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ แห่เทียนจํานํา
พรรษา รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุเนือ่ งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย



ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาสวนสาธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่ออก
กําลังกายของประชาชนทั่วไป รณรงค์รักษาความสะอาด
สร้างจิตสํานึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแล อนุรักษ์คูคลอง แหล่งน้ําตามธรรมชาติให้คืนสู่สภาพเดิม
และใช้ประโยชน์ได้ ตามโครงการ “คลองสวยน้ําใสคนไทยมี
ความสุขกระจับร่วมใจพัฒนาปลอดผักตบชวา ๑๐๐ %” และ
ลดปริมาณของเสียในชุมชน เพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ขยะ ๓ R นําสู่เมืองน่าอยู่



ด้านการเมืองการบริหาร

* พัฒนาระบบเสียงไร้สาย , เว็บไซต์ ,อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมกับ Wifi ฟรี สําหรับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลอย่างทั่วถึงในการพัฒนาท้องถิ่น ** จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเพื่อสร้างจิตสํานึกการให้บริการ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ***การป้องกันรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดซื้อรถพร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิง
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้บุคลากร
ภายในองค์กรและประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน****เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล โดย
สํารวจตรวจเยี่ยมพัฒนาบ้านเช่าคืนกําไรให้แก่ประชาชน และการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
*****งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ดําเนินการล้างท่อระบายน้ําที่
อุดตันเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังในฤดูฝนและตัดกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวเสาไฟ
ตามคําร้องขอจากประชาชนในพื้นที่

